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ÂLİMMUHAMMEDB.HAMZAGÜZELHİSARÎ EL- 

AYDINÎ’NİNFIKHADAİRBAZIRİSALELERİNİNTAHKİKİ 

Bu çalışmada amaç, bir Osmanlı Fakihi olan Âlim Muhammed b. Hamza 

Güzelhisarî’nin fıkıh alanında kaleme aldığı risalelerinin, edisyon kritik kurallarına uygun 

şekilde yayımlanması ve böylece Güzelhisarî’nin hayatı, ilmî kişiliği ve fikirlerinin 

tanıtılmasıdır.  

Tezimiz bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır.  

Giriş’te, tezin amacı ve önemi üzerinde durulmuş,  Birinci bölüm’de müellifin 

yaşadığı dönem itibariyle Osmanlı toplumu hakkında bilgi verecek şekilde Güzelhisari’nin 

hayatını ve ilmi kişiliği ele alındı. Bu bölümde ayrıca Güzelhisarî’nin Türkiye’deki ve 

yurtdışındaki kütüphanelerde bulunan fıkhî risalelerini tespit etmeye çalıştık. Risaleler 

üslup ve metod açısından titizlikle ele alınarak Güzelhisari künyeli başka şahıslara ait diğer 

çalışmalarla karıştırılmamasına özen gösterdik. İkinci bölüm’de ise bir risale dışında tüm 

risaleler, en az üç farklı nüshakarşılaştırılarak tahkik yapılmıştır. Her bir nüsha farklı bir 

harfle sembolize edilmiş, nüshalar arası farklılıklar bu sembolden hemen sonra 

belirtilmiştir. Yazma risaleler, titiz bir okuma sürecinden sonra bilgisayar ortamında 

yazılmıştır.  

Anahtar Kavramlar: 

Güzelhisari, el-Aydınî, Mecmu’atu Resaili Güzelhisari, Fıkıh, Osmanlı.  
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The Critical Edition of Âlim Muhammed b.Hamza Güzelhisarî Al- Aydinî’s Some 

Rasael in Islamic Law 

The aim of the thesis , an Ottoman Faqih, Âlim Muhammad B. Hamza Güzelhisari.The both 

books of “Risalelr Fiqh” and “Mecmu”, in accordance with the rules of the critical edition to 

be ready for publication and on this occasion, to advertise the production of the Güzelhisar. 

To accomplish this goal, our thesis divided into two parts; Introduction and Detials.  

In the first chapter of the thesis, we describe the purpose and importance the author 's name 

and As for his time of Ottoman Society gave importance to the structure and have discussed 

the life and personality . 

In addition, after libraries researched in turkey and abroad, I have found many treatises in 

study of the biographical and bibliographical sources which they had a critical edition of the 

three writing treatises were made. In Edition with critical treatise, there were diffrences 

between copies. we start to rewrite these treatises in the computerised environment after a 

rigorous process of reading and writing each of treatis. Dr. Recep CICI translate to the 

Turkish languge and supervised the prossess. 

We tried to analyze the work of GÜZELHİSAR, its belonging, and the method to address as 

much as possible. After the verification  of this treatises, we have tried to advertase it . 

Key Words: 

Güzelhisari, al-Aydınî, Majmu’a Rasael Güzelhisari, Fiqh, Ottoman State.  
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ÖNSÖZ 

 

Allah’a hamd, Hz. Peygamber’e, âl u ashabına salat ve selâm olsun.Günümüze 

kadar ulaşan zengin fıkıh servetimiz, dinin anlaşılması ve uygulanması noktasında 

fukahamızın ne kadar büyük hizmetler ettiğine tanıklık etmektedir. 14 asırlık fıkıh 

geleneğimiz, fıkhın ne kadar geniş bir kapsama sahip olduğunu, birbirinden çok farklı 

toplumsal yapıların mevzuat ihtiyacını karşılayacak yapıda ve esneklikte olduğunu 

göstermektedir. İşgal ve zihni kırılmaların yaşandığı birkaç yüzyıldan sonra, yeniden 

kültürel değerlerimiz, fıkhi zenginliklerimiz, giderek hak ettiği değeri görmeye 

başlamaktadır.   

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de İslam Hukuku alanında çok sayıda 

çalışma yapılmaktadır. Türkiye’de, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yüksek 

lisans eğitimi için burs kazandığımda fıkıh alanında yapılmış çalışmaları incelemeye 

başladım ve çok sayıda konunun başarılı bir şekilde çalışıldığını gördüm. İslam hukuk 

tarihinin önemli safhalarından birini teşkil eden Osmanlı dönemi İslam hukuku 

uygulamaları da bu bağlamda dikkat çekici bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bibliyografik çalışmalar, İslam Hukuk düşüncesinin anlaşılmasında Osmanlı döneminin 

önemli bir halkayı teşkil ettiğini ve bu alanda daha fazla araştırmanın yapılması gerektiğini 

göstermektedir.  

Bu çalışmamızda biz de, Osmanlı’nın velud fakihlerinden, Âlim Muhammad b. 

Hamza Güzelhisarî el-Aydınî’nin fıkıh alanında kaleme aldığı bazı el yazma risâlelerin 

günümüz akademik dünyasına tanıtılmasını amaçladık. Bu şekilde, bir taraftan risâlelerin 

müellifini tanıtmak, diğer taraftan da 18. Yüzyıl Osmanlı toplumu hakkında bilgi verme 

imkanı ortaya çıkmaktadır. Müderris, kadı ve müftü olarak görev yapan Güzelhisarî’nin 

risâleleri, başta Türkiye olmak üzere, Amerika’dan Japonya’ya dünyanın birçok yerine 

yayılmıştır. Güzelhisarî’nin ulaşabildiğimiz tüm risâlelerini temin ederek tahkik 

çalışmamızın daha sağlam bir zemine oturmasını amaçladığımız bu çalışma ile, bir katre de 
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olsa, İslam Hukuk düşüncesine katkı sunabilirsek, kendimizi bahtiyar olarak kabul 

edeceğiz.  

Öncelikle tezin her aşamasında desteklerini esirgemeyen ve konuyla ilgili kıymetli 

çalışmasından ziyadesiyle istifade ettiğimi sayın Prof.Dr. Recep CİCİ’ye, ayrıca Prof. Dr. 

Yunus Vehbi YAVUZ,  Prof. Dr. Ali KAYA, Okt. Ahmet İhsan DÜNDAR hocalarıma 

teşekkürü bir borç biliyorum. Son olarak, tezimi satır satır okuyarak, akademik bir üslup ve 

format kazanmasına yardımcı olan saygıdeğer danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Mehmet 

Salih KUMAŞ’a da teşekkür ediyorum. Ayrıca bize Türkiye’de Yüksek Lisans yapma 

imkanı sunan Türkiye Devletine ve aziz milletine gönülden teşekkürü bir borç biliyor, 

bundan sonra da bizlere yönelik himaye ve rehberliklerinin sürmesini temenni ediyorum.  

Çalışmamızın yararlı olması dileğiyle, çalışma bizden, başarı Allah’tandır. 
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GİRİŞ 

 

I. ÇALIŞMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Tez, yaşadığı dönemin önemli ilim ve fikir adamlarından, farklı alanlarda çok 

sayıda risâle/eser kaleme almış olan Osmanlı fakihlerinden/müftilerinden Aydınlı Âlim 

Muhammed b. Hamza Güzelhisarî’nin fıkha dair risâlelerinin tespit ve bazılarının tahlil ve 

tahkikine dayalı bir çalışmadır. Çalışma ile özelde Güzelhisarî, genelde ise 17. yy. Osmanlı 

toplumu hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır. Hakkında çok fazla çalışma yapılmamış 

olan Güzelhisarî’ye Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde dahi yer verilmemesi 

üzüntü verici bir durumdur. Güzelhisarî üzerine yapılan sınırlı birkaç çalışma söz 

konusudur. Fıkıh alanında yapılan çalışmaların başında Recep Cici tarafından kaleme 

alınan, “Bir Osmanlı Fakihi Âlim Muhammed b. Hamza’nın Fıkıh Risâleleri” adlı kitabı, 

bu alanda kayda değer en önemli çalışmadır. Ayrıca Süleyman Kaya’nın kaleme aldığı 

“17. Yüzyıl Sonlarında Muhalif Bir Metin: Muhammed b. Hamza el-Aydınî’nin Bey’u’l-

Îne Risâlesi” adlı makalesi, Abdulmecid Cum’a tarafından telif edilen “Nazratu’z-

Zimmiyye” adlı kitap, tespit edebildiğimiz çalışmalardır. Ayrıca tefsir alanında 

Muhammed Ali Sabunı’nin yazdığı “Tefsîru’d-Da’vâti’l-Mubârekât” adlı kitap, 2012 

yılında Elif Küçükahmet tarafından savunulan “XVII. yüzyıl âlimlerinden Muhammed b. 

Hamza Güzelhisârî'nin Ezhâru't-Tenzîl adlı tefsirinin incelenmesi” adlı Yüksek Lisans tezi 

ise yapılan önemli çalışmalardır. 

II. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ VE SINIRLANDIRILMASI 

Tezde Güzelhisarî’nin, sadece fıkha dair bazı risâleleri ele alınmıştır. 30 Risâle ve 4 

fetvası incelenmeye konu edilmiş, Türkiye ve yurtdışındakı kütüphanelerdeki nüshalara 

ulaşılmıştır. Bir Risâle hariç tüm risâleler, birden fazla (2-6 arası) nüshanın 

karşılaştırılması suretiyle tahlil ve tahkîk edilmiştir. El-Ğuslü yüczi’ü ani’l-vudû’ adlı risâle 

ise tek nüsha üzerinden değerlendirilmiştir.  
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I- MÜELLİFİN YAŞADIĞI DÖNEM İTİBARİYLE OSMANLI  

TOPLUM YAPISI 

A- XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin Siyasi Durumu 

Ondördüncü yüzyıldan itibaren gelişen ve Fatih’le beraber dünya devleti olma 

sürecine giren Osmanlı Devleti, Kânûni  Sultan Süleyman devriyle bunu fiilen 

gerçekleştirme aşamasına gelmişti. Devlet ve toplum düzeninde çarklar muntazam işliyor, 

adalet prensiplerinden hiçbir zaman taviz verilmiyor, refah seviyesi yükselmiş ve ahlâkî 

değerlere sahip olan halk gelişmiş bir toplum örneği sergiliyordu. Öyle ki, Fatihdöneminde 

zekât verilecek fakir bir insan bulunamayınca içine zekât parası konulan kese 

Cağaloğlu’ndan bir ağaca asılıyor, o kese üç ay boyunca orada kalabiliyordu. XVII. 

yüzyıla kadar Osmanlı Devleti, dünyanın en kuvvetli devletlerinden biri idi. Devlet tutarlı, 

dengeli bir toplum ve devlet düzenine sahipti. Kaynaklar, nüfusun ihtiyacına yetiyor, 

fethedilen yerlere medeniyet götürülüyor, devlet ve halk uyum içinde yaşıyor, herkes hak 

ve görevlerini biliyor, sorumluklarını yerine getiriyor, devletin kurumları ve ekonomik 

düzen halkın menfaatini gözeterek işliyordu. Fakat Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren bunalımlı bir devreye girmişti. XV. yüzyıldan XVI. yüzyılın sonlarına 

kadar olan ve Osmanlı’nın "klâsik devri" olarak nitelendirilen devreden sonra, bu düzende 

değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişime sebep olan bir takım siyasî, iktisadî, sosyal 

ve kültürel gelişmeler söz konusudur. Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılda yayılışının tabiî 

sınırlarına ulaşmış ve hem denizden ve de karadan oldukça kuvvetli rakiplerle karşı karşıya 

kalmıştır. Uzun yıllar devam eden bu savaşlar insan ve malî kayba sebep olmuştu. Transit 

ticaret imkânları kaybedilmiş, Amerika’dan gümüş ithali sebebiyle baş gösteren enflâsyon, 

nüfus artışı ve işsizlik, ateşli silâhların üstünlük kazanması gibi olaylar, Osmanlı 

Devletinde büyük ölçüde ortaya çıkan problemlerin kaynağını teşkil etmektedir.1 

                                                            
1 Kasımlı, Cavit, XVI.-XVII. Yüzyıl Islahat Risâleleri, http://www.kardelendergisi.com/yazi.php?yazi=439 (Erişim, 
22.01.2014). 
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Devrin Osmanlı aydınları devlette meydana gelen "buhran" veya "dönüşüm-

değişim"i ortadan kaldırmak için Risâle (ıslahat layihaları) hazırlamayı kendilerine manevî 

borç bilirlerdi.2 

Klasik Osmanlı toplum yapısı XVI. yüzyılın sonlarına doğru siyasal-yönetsel sis-

temle birlikte bozulmaya başlamış ve yeni formlara bürünmüştür. Bu çağda Anadolu'da 

Osmanlı toplumunu ve yönetimini önemli ölçüde uğraştıran Celali İsyanları ve Suhte 

ayaklanmaları toplum yapısını sarsmış ve yeni yapılanmalara imkan vermiştir.  

XVII. yüzyıldan itibaren oluşmaya başlayan yeni Osmanlı toplum yapısında siya-

sal-yönetsel sisteme hakim bir elit grubun altında, klasik toplumsal yapıdaki reayanın 

yerine teşekkül eden bir orta sınıfın oluştuğunu görmek mümkündür. Bu orta sınıf 

içerisinde ayan ve eşraf, küçük üreticiler, cemaatlerin dinsel liderleri ve ulema, özellikle 

gayri müslimlerle tüccarlar, küçük sanayi mensuplarıve fikir adamlarının yer aldıkları 

görülür. Vergilerin toplanmasını üstlenen ve hayat boyu bu işi üzerine alan Ayan'ın, kısa 

zamanda iktisadi bakımdan güçlenip merkezin zayıflamasıyla ortaya çıkan otorite 

boşluğundan yararlanarak yerel yönetimde görev alması toplum yapısındaki gücünü ve 

etkinliğini artırmıştır. Önceden kadılar tarafından yürütülen bazı işlerin Ayana intikal etmiş 

olması, bir yandan din bürokrasisinin gerilemesini, diğer yandan Ayan'ın sivrilerek Öne 

çıkmasını ifade etmiştir. Özellikle mahallin güvenliğini sağlamak, vergilerin tahsili, 

askerin eğitim ve savaşa gönderilmesi gibi kamusal işleri Ayan ve eşrafın üzerine aldığı 

gözlenmektedir. 

XVII ve XVIII. yüzyılların da gerek dış gerekse iç dinamiklerin bir arada etkilediği 

bir değişme dönemi olduğu, bu dönemdeki meydan okumaların birkaç kez Osmanlıları 

büyük buhranlarla karşı karşıya bıraktığı, ancak kriz dönemlerinin bu yüzyılların bütününe 

teşmili yanılgısının terk edilerek bu yüzyılların somut problemler etrafında incelenmesi 

gerektiği ve böyle bir yaklaşımla yapılan incelemelerin ise hiç de sürekli bir çözülme-

gerileme imajıyla bağdaşmadığı söylenmelidir. Bir başka ifadeyle Osmanlılar, kendi bilgi 

birikimleri ve donanımları çerçevesinde, yeni sorunlara yeni cevaplar geliştirebilen, 

                                                            
2 Kasımlı, a.g.m., (Erişim, 22.01.2014). 
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pragmatik ve esnek bir yönetim anlayışına sahiptiler ve ihtiyaç ortaya çıktığında bu 

yaklaşımın pratiğe geçmesi çoğu zaman mümkün olabilmiştir.3 

B- Osmanlı Devleti’nde Kadı ve Müftülerin Konumu 

Osmanlı Devleti'nde ilk olarak Osman Gazi tarafından kadı tayin edilmiş; Sultan I. 

Murad zamanında da önceki İslam devletlerindeki kadiyülkudatlığın benzeri kazaskerlik 

kurumu ihdas edilmiş ve kadıları artık fiilen bu makam tayin etmeye başlamıştır. Daha 

sonra bu makam, Rumeli ve Anadolu kazaskerliği4 olmak üzere ikiye 

ayrılmıştır.Kazaskerler divanda adalet, eğitim ve din hizmetlerini yürütürlerdi. Kadıların, 

öğretmenlerin, müftülerin atanması, özlük hakları ile ilgili çalışmaların yapılması gibi 

hizmetler kazaskerlerce yürütülürdü. Vakıfların yönetimi kazaskerlerin 

sorumluluğundaydı. Kazaskerler imparatorluğun en yüksek yargıçlarıydı. Kazaskerlerin 

adaletle ilgili verdiği kararlar kesindi. Kadıların idamla ilgili kararları mutlaka 

kazaskerlerin onayından geçerdi.5 

 Bunlar Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfî adı verilen ve kaza, fetva ve öğretim 

işleriyle uğraşan sınıfın başıydı. Osmanlı ülkesi kaza adını taşıyan yargı çevrelerine taksim 

edilmişti. Bunların her birine medreselerin yüksek sınıflarından mezun olmuş üstün ahlak 

ve ilmi ehliyet sahibi kimselerden kadılar iki yıllığına tayin edilirdi. Kadılar,zamanın akışı 

içinde önceleri halife ve sonra valiler ve daha sonrada merkezdeki kâdilkudat tarafından 

tayin edilmiştir.6 Mekke, Medine gibi yerlerde bu süre bir yıldı. Günümüzde noterlikte 

olduğu gibi sırada bekleyen herkesin göreve tayin edilebilmesi ve kadıların gittikleri 

yerlerde halkla içli-dışlı olmalarına yol açmamak gibi maksatlarla tespit edilen bu bir veya 

iki yıllık sürenin bitiminde, kadılar merkeze gelerek yeni bir göreve atanmalarını 

beklerlerdi. Bu bekleme süresinde de medreselerde müderrislik yaparak nazari bilgilerini 

geliştirebilirlerdi. Kadıları önceleri bulundukları bölgelere göre kazaskerler tayin ederken, 

XVI. asırdan sonra giderek kazaskerliğin önüne geçerek ilmiye sınıfının başı durumuna 

gelen şeyhülislamlık makamı birtakım üst rütbeli kadıları tayin etme yetkisini kazanmıştır. 

                                                            
3http://yunus.hacettepe.edu.tr/~mehoz/onyedinciyuzyildaosmanlidevleti.html (Erişim 12.12.2013) 
4Osmanlı Devletinde askeri sınıfa ait şer’i ve hukuki davalara bakan hakim. Kazaskerlik, ilmiye mesleğinin en yüksek 
mertebelerinden biri olup, teşkilat tarihi bakımından ordu kadısı demektir. 
5Akbilmez, Abdurrahman, Osmanlı Devlet Teşkilatı ve Yönetimi,http://abdurrahmanakbilmez.blogspot.com.tr/p/osmanli-kultur-
ve-uygarligi.html (Erişim, 02.02.2014) 
6 Ortaylı, İlber, Osmanlı Kadısı, Tarihi Temeli ve Yargı Görevi, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/412/4535.pdf 
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İşleri yoğun olan yerlerde kadılar kendilerine kadılık vasıflarını haiz kimselerden vekiller 

seçebilirlerdi. Bunlara nâib denirdi. Kimi zaman uzak yerlere tayin edilen kadılar görev 

yerlerine gitmeyerek merkezde kalır ve yerlerine naib tayin ederlerdi. Önceleri kadıların 

muayyen maaşları yoktu, vakıf veya mahkeme gelirleriyle geçinirler, yanlarındaki katib, 

muhzır ve mübaşir gibi görevlilerin maaşlarını da kendileri karşılardı. Kadılar, dava 

görmenin yanı sıra, bulundukları yerin idare, maliye ve belediye işleriyle de görevliydiler. 

O devirde muayyen mahkeme binaları yoktu. Kadılar evlerinde veya camilerde dava 

dinlerlerdi. Hatta bazen yolda giderken bile kadıya başvurup davasını arz edenler olur, 

hemen ayaküzeri dava görülüp karar verildiği olurdu. Kadılar birbirlerinden rütbe ve gelir 

bakımından ayrılırlardı. Bunun dışında, aralarında bir hiyerarşi söz konusu değildi. Mülki 

amirlerin de kadılar üzerinde denetim yetkisi bulunmuyordu. Kadılar merkezden tayin 

edilir ve yazışmalarını doğrudan merkezle yürütürlerdi. Mahkemelerde İslam hukuku 

uygulanır ve verilen hükümler derhal kolluk görevlileri -merkezde çavuşbaşı, taşrada 

subaşı- tarafından yerine getirilirdi. Verilen karara itirazı olan, bunu başkentte bulunan 

Divan-ı Hümayun'a götürebilirdi. Divan hükmü inceler, hukuka aykırılık görürse davayı 

yeniden görülmek üzere ya hükmü veren mahkemeye ya da başka bir mahkemeye gönderir 

veya davaya bizzat kendisi bakarak neticelendirirdi. Divan'ın kararına karşı da herkesin 

padişaha başvurma hakkı vardı. İdam cezası gibi bedeni cezaların merkezde temyiz 

edilmeden icrası mümkün değildi. Osmanlı Devleti'nde her kaza çevresinde bulunan ve 

kadıların başkanlık ettiği şer'iyye mahkemeleri dışında merkezde bulunan Divan-ı 

Hümayun,Veziriazam Divanları ile kazaskerlerin, ayrıca esnaf üzerinde lonca ve benzeri 

meslek teşekkülleri kethüdası ile muhtesiblerin, mali konularda defterdarların, askerler 

üzerinde Yeniçeri Ağası ve Kaptan-ı Derya'nın, tarikat mensupları üzerinde şeyhlerin, Hz. 

Muhammed soyundan gelenler üzerinde nakibüleşrafların, öte yandan taşralarda beylerbeyi 

ve sancakbeyleri divanlarınında birtakım yargı yetkileri vardı. Gayrımüslim teb'a, İslam 

hukuku tarafından tanınmış bir otonomi çerçevesinde, ahval-i şahsiyye denilen şahıs, aile 

ve miras hukukuyla ilgili davalarını kendi ruhani meclislerine götürebildikleri gibi; 

isterlerse Osmanlı mahkemelerine de gidebilirlerdi. Osmanlı ülkesinde izinle geçici olarak 

bulunan ecnebiler de, kendi aralarındaki ihtilafları konsolosluklarında çözerlerdi. 

Ecnebilerin bu statüsü de, Osmanlı Devleti'nin tek taraflı olarak tanıdığı imtiyazların 

gereğidir. Bu devirde Osmanlı teb'ası ile kendilerine ticaret için hükümetçe izin verilen 
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XIX. asır başlarında kendilerine beratlı Avrupa tüccarı denilen- ecnebiler arasındaki 

davalara -tercüman hazır bulunduğu bir halde- kadılar bakar, konusu dört bin akçeden fazla 

olan davalar Arz Odası'nda sadrazam huzurunda görülürdü. Klasik devirde gerek Divan-ı 

Hümayun ve taşralarda paşa divanları, gerekse kadılar birer idare mahkemesi olarak halkın 

idareden şikayetlerine bakmaktaydı. Ordu mensuplarının davalarına yine ordu mensupları 

tarafından özel kanunları uyarınca bakılır ve hükümler yine burada yerine getirilirdi.7 

Fetva müessesesi, Osmanlı devletinde gerek şeyhülislamlar gerekse müftüler kanun 

boşluklarının doldurulmasında verdikleri fetvalarla hem kadılara yardımcı olmuşlar hem de 

her zaman başvurulabilen aktif bir bilgi kaynağı konumunda bulunmuşlardır. Ayrıca 

merkeze uzak bölgelerde, müftülerin başında bulunduğu fetva müesseselerinin, nüfuz 

sahibi yerel güçler karşısında yargı bağımsızlığı açısından önemli görevler ifa ettiği 

görülmektedir.8 

Osmanlı devletinde, genel olarak din farkı gözetilmeksizin reayadan herkes soysal 

hayatta karşılaştığı problemi müftüye sorma imkanına sahipti. Müftülerin davaya 

uygulanacak hukuk kurallarının tespitinde kadılara yardımcı olmaları, yöntem benzerliği 

açısından günümüzde bilirkişilerin fonksiyonunu hatırlatmaktadır. Tarafların müftüden 

aldığı fetvalar bağlamasa da genel hüküm verilirken dikkate alınması, halkın yargılamaya 

olan dolaylı etkisinin bir sonucudur. Kamuyu ilgilendiren ve hakkı zayi olabileceği nazik 

konularda kadının müftüden fetva istemesi, vebal gerektiren hususlarda sorumluluğun 

paylaşımı şeklinde izah edilebilir.  

İdarenin fetva kanalıyla yargı denetimine tabi tutulması, idare karşısında reayanın 

bir hak arayışı şeklinde yorumlanabileceği gibi, yargıçlığı yanında bir idare adamı olan 

kadının tarafsızlık ilkesine gösterdiği özenin de bir tezahürü şeklinde algılanabilir. 

Sistematik temyiz usulünün bulunmadığı o ödemelerde halkın her zaman müracaat 

edebileceği müftülerin bulunmadığı, kadıları bir ölçüde hukuka uygun hareket etmeye 

zorlamıştır diyebiliriz.9 

                                                            
7Dönmez, İbrahim Hakan, http://www.millifolklor.com,  (Erişim 25.01.2014) 
8 Aslan, Nâsi, “Osmanlı Hukuku’nun Oluşumunda Fetva ve Kaza Münasebeti”, Dini Araştırmalar, C 2, sy. 4, 1999, s. 99. 
9 Aslan, a.g.m., s. 100. 
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II. HAYATI ve İLMÎ KİŞİLİĞİ 

Asıl adı Âlim Muhammed b. Hamza olup daha ziyade Müftîzâde, Hacı Emirzâde ve 

Âlim Mehmed Efendi gibi lâkaplarla ve "üstâd", "allâme" ve "yed-i tûlâ" gibi sıfatlarla 

bilinmektedir. Şimdiki Aydın iline bağlı Güzelhisar ilçesinde10dünyaya gelen Âlim 

Muhammed, birçok padişah döneminde müftülük görevinde bulunmuş önemli bir fıkıh 

âlimidir.11 

Âlim Muhammed b. Hamza, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ege denizi kıyısında yer alan 

Aydın12 iline bağlı Güzelhisarî ilçesinde dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi bilinmemekte 

olup, doğduğu yere nispetle Aydınî ve Güzelhisarî lakaplarını kullanmıştır. Bu yüzden ge-

rek tabakât kitaplarında/biyografik ve bibliyografik çalışmalarda gerekse kütüphane tasnif 

fişlerinde farklı isim ve künyelerle kayıtlara geçilmiştir.Nitekim bazı biyografî kitaplarında 

ismi yukarıda kaydedildiği gibi "Âlim Muhammed" şeklinde değil, sâdece "Muhammed" 

diye kaydedilmiştir. Özellikle Ömer Rıza Kehhâle'nin (ö. 1957) Muhammed b. Hamza, 

Muhammed Güzelhisârî ve Muhammed el-Aydınî şeklinde farklı isimler altında kaydettiği 

bütün risâlelerin, Âlim Muhammed'e ait olduğu görülmektedir. Dolayısıyla farklı isimlerle 

kayıtlara geçmiş olan risâlelerin esasen aynı müellife ait olduğu anlaşılmaktadır. 

Müellifin ismi hususundaki bu karışıklık lâkabı ile ilgili olarak da söz konusu 

edilebilir. Nitekim özellikle müellif hattı kaydını taşıyan nüshalarda "Müftîzâde" ve 

"Âlim Mehmed Efendi" dışında lâkaba rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu ikisinin dışındaki 

"Hacı Emirzâde" lâkabı, biraz kuşkulu gibi görünmektedir.13 

                                                            
10Güzelhisar hakkında bilgi için bk. Emecen, Feridun. "Aydın", DİA. IV/235-237. 
11Cici, Recep,  Bir Osmanlı Fakihi Âlim Muhammed b. Hamza’nın Fıkıh Risâleleri, Emin Yay., Bursa 2006, s. 17; Küçükahmet, 

Elif, “XVII. yüzyıl âlimlerinden Muhammed b. Hamza Güzelhisârî'nin Ezhâru't-Tenzîl Adlı Tefsirinin İncelenmesi,(Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi), SÜSBE, Sakarya 2012, s. 14. 

12Aydın; tarihin bilinen devirlerinden beri çeşitli uygarlıklara merkez olmuş, Antik Çağın Afrodisias, Milet, Alinda, Didyma, Nisa, 
Prien, Magnesia gibi önde gelen kentlerinde sayısız bilgin ve bilge kişiler yetiştirmiştir. Bugünkü Aydın; kuzeyindeki Top 
Yatağı sırtında kurulan Tralles Kenti ile birlikte M.Ö. 2500 yılında Hititler zamanında gelişmiş, VII. yy.da Lydia zamanında da 
en parlak çağını yaşamıştır. Selçuklularla birlikte Türk uygarlığının kültür varlığı ve eserleriyle donatılan Aydın, sosyal 
hizmetler, tarım ve mimaride uygar günlere şahit olmuştur. Aydın'ın Türk egemenliğinde bir yönetim birimi statüsü kazanması 
1390 yılında Yıldırım Beyazıt'ın şehzadesi Ertuğrul Bey'in Vali olarak Aydın'a atanmasıyla başlamıştır. Aydınoğulları 
zamanında şehrin adı Aydın Güzelhisarı olmuş, daha sonra Aydın adını almıştır. Şehir, XIV yy. da bugünkü yerine kurularak 
idari kademelendirme sırasıyla, 1390 yılında eyalet, 1426 yılında sancak, 1811’de İzmir, Saruhan (Manisa), Menteşe (Muğla), 
Antalya, Isparta sancaklarını kapsayan eyaletin merkezi oldu. Eyalet merkezi (1857) İzmir’e taşındıysa da bu yönetim biriminin 
adı Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar “Aydın” olarak kaldı. Aydın'ın 1919 yılına kadar sancak şeklinde devam eden bu yönetim 
şekli, 25 Mayıs 1919-7 Eylül 1922 yılları arasında 40 aya yakın süren işgalden sonra ve Kurtuluş Savaşının kazanılmasıyla 
birlikte 1923 yılında değişmiş, müstakil vilayet olmuştur. yurthaber.mynet.com/hakkinda/Aydin (Erişim 20.01.2014). 

13Cici, a.g.e., s. 19. 
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Âlim Muhammed'in tahsilini nerede ve kimlerden yaptığı kesin olarak 

bilinmemekle birlikte, Anadolu dışına bu amaçla çıktığına dair herhangi bir bilgi 

bulunmadığı dikkate alındığında onun muhtemelen yüksek tahsil dahil, öğreniminin 

tamamını Osmanlı medreselerinde ve başta babası olmak üzere birçok Türk hocadan 

yaptığı, özellikle Temel İslâm Bilimleri'nde iyi bir eğitim alıp hizmet hayatına başladığı 

söylenebilir.14Hakkında kullanılan "allâme, üstad, fakîh, mütekellim, müfessir, muhaddis" 

gibi sıfatlar ve inceleme konusu yapılan risâleler de onun yüksek ilmi düzeyini teyit 

etmektedir. Zira dönemin şeyhülislamı ve kazaskeri tarafından da onay alan risâleleri,çoğu 

itibariyle halkı yakından ilgilendiren başta temizlik ve ibadetler olmak üzere aile, borçlar, 

miras, ceza, devletler hukuku ile helâller-haramlar ve usûl konularıyla ilgili olup daha 

ziyade güncel meselelere dair cevap niteliği taşımaktadır.15 

Uzun süre Aydın müftülüğü yaptığı kaydedilen Âlim Muhammed'in bunun dışında 

hangi görevlerde bulunduğuna ilişkin de yeterli bilgiye maalesef sahip değiliz. 

Güzelhisarî’nin kadılık ve müderrislik görevlerinde bulunup bulunmadığı da kesin olarak 

bilinmemektedir. Ancak bazı risâlelerindeki ifadelerinden hareketle kadılık ve müderrislik 

görevlerinde de bulunduğunu söylemek mümkündür. Meselâ er-Risâle fî’l-Vakf adlı 

çalışmasında şu ifadeler geçmektedir: “Edirne beldesinde kadı iken, Hasan ile karısı 

Şirin’in açtıkları davada…”16geçen "talebelerimle olduğum gençlik yıllarımda"17 ifadesi, 

bu hususta bir veri kabul edilebilir. Buradan hareketle, ne kadar görev yaptığı ve kaç 

öğrenci yetiştirdiği konusunda kesin bir şey söylenememekle birlikte resmî ya da fahrî 

olarak müderrislik yaptığı ve birçok talebesi olduğu söylenebilir. Zira o, bu görevi de 

emsallerinden geri kalmayacak kadar iyi yapabilecek birikime sahip bir Osmanlı âlimidir.  

Anadolu şehirlerinden birinde müftülük yapmasının yanı sıra müderrislik yaptığı da 

tahmin edilenGüzelhisarî, bir İslâm âlimi ve din hizmeti sunan müftü için en önemli 

özelliklerden biri olan mütevazı kişiliği de temsil etmektedir. Bunun örneklerini 

risâlelerinde değerlendirme yaptığı, görüş beyan ettiği ve ferağ kaydı düştüğü bölümlerde 

kullandığı ifadelerde görmek mümkündür. Nitekim her risâlenin, metin içinde yer alan 

                                                            
14Atay, Hüseyin, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, Dergah Yay., İstanbul 1983, s. 93-99. 
15bk. Bağdadî, İsmail,Hediyyetu’l-Ârifîn, I-II İstanbul 1951, II, 265; Kehhale, Ömer Rıza, Mu’cemu’l-MuellifînTerâcimu 
Musannifî’l-Kutubi’l-Arabiyye,Dımaşk 1957, IX. 270-271; Aks. vr. 3a. Süleymaniye Ktp.. Süleymaniye, nr. 1038, vr. Xa. 
16 Er-Risâle fi’l-Vakf, Milli Ktp., No: 606. 
17bk. R. Zekât, Rşd. vr. 21b: Or, vr. 124a. 
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"yekûlü’l-'abdu'd-da'îf (âciz kul der ki) ifadeleri ve af ifadesi ve özellikle metin 

sonunda/ferağ kaydı kısmında, yaygın olarak kullanılan "el-hakîr ve "el-fakîr" 

sıfatlarından başka "el-'abdu'l-fakîr,     el-'abdu'z-zelîl,   el-'abdu'l-'asî    ve'l-müznibü'l-

kâsiyyü'l-fakîr ilâ afvi rabbihî, ed'afu 'ibadi'l-lâh, ahvecu 'ibâdi 'l-lâh, kebîru 'l-cürıım 

kesîru 't-taksîr, el-mu 'terif bi’l- 'acz ve ‘l-fütûr" gibi tabirlerin sıkça yazılması bu tespiti 

teyit etmektedir.18 Bu ifade ve tabirlerde görüldüğü gibi Âlim Muhammed, kendisini de-

vamlı Allah'a muhtaç, zayıf, kusurlu bir kul ve bunu itiraf eden biri olarak nitelendirmiştir.  

Gerek müftülük, müderrislik ve benzeri görevlerde bulunarak gerekse farklı 

alanlarda yüze yakın eser telif ederek insanlara her düzeyde irşad ve rehberlik hizmeti 

sunan Âlim Muhammed'in vefat tarihi de biyografî kaynaklarında ve kütüphane tasnif 

fişlerinde 1010/160119, 1116/1704 ve 1204/1789 şeklinde farklı farklı kaydedilmektedir. 

Ancak yirmi dokuz risâlede mevcut olan yazım tarihleri, bunlardan doğruya en yakın 

olanın ikinci sırada yer alan, 1116/1704 tarihi olduğunu göstermektedir.20 

III. ESERLERİ 

Âlim Muhammed b. Hamza müftülük görevinin yanı sıra telifle de meşgul 

olmuştur. Nitekim başta fıkıh olmak üzere temel İslâmîilimlerin hemen her dalında metin 

ve Risâle türlerinde birçok eseri bulunmaktadır.21 

A. Fıkıh Dışındaki Eserleri 

Fıkıhla ilgili olmayan eserleri tefsir, hadis, kelâm, tasavvuf, Arap dili, mantık ve 

edebiyat şeklinde sıralamak mümkündür. Eserler tabakat kitaplarının yanı sıra kütüphane 

kayıtlarından da yararlanılarak tespit edilmiştir. 

1- Tefsir Alanındaki Eserleri 

a. Ezhâru 't-tenzîr22 

b. Telhisti Ezhâri 't-tenzî.23. 

                                                            
18 Örnekler için sırasıyla bk. Or, vr. 2b, 3a, 10a, 116a/126b, 7b, 9a, 89a, 29b. 
19 bk. Bağdadî, Hediye, II. 265: Kehhâle. a.g.e., IX, 271; Mrk, Arapça, nr. 1502 ve Beyazıd Devlet Ktp., nr. 249 (tasnif fişleri). 
20Bursalı Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, I-III, İstanbul 1333,I, 362;Bursalı Cici, a.g.e., s. 21  
21 Bağdadî, Hediye, II,346; Bursalı, a.g.e., I. 362; a.mlf, a.g.e., s. 36-37; Brockelmann, C., Geschichte der Arabischen Litteratur 
(GAL), II, 437; Brockelmann, Supplementband (Subbl), Leiden 1937-1942, II, 648-49; Kehhâle, ag.e.,IX, 270-271. 
22 Abay, Muhammed, Osmanlı Dönemi Müfessirleri (yayımlanmamış yüksek lisans tezi), UÜ, SBE, Bursa 1992, s. 169. Eserin 
yazma nüshaları için bk. Süleymaniye Ktp., Aşir Ef., nr. 4, vr. 1-79. Esad Ef., nr. 3643, vr. 2-36; Hacı Mahmud Ef., nr. 140, vr. 1-
219. Beyazıd Devlet Ktp, Beyazıd. nr. 612, vr. 1-132. 
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c. Tefsîru 'l-Kalakıl24. 

d. Tefsîru Sureti'l-ihlâs25. 

e. Tefsîru Sureti 'l-felak26. 

f. Tefsîru/Şerhu27 de'avâti'l-furkâniyye28. 

g. Risâle fî kavlihi Tealâfemen ya'mel miskâle zerratin29 

h. Risâle fî mahzûfâti'l-Kur 'ân30. 

2- Hadis Alanındaki Eserleri 

a. el-Ehâdîsu'l-mevzû’a31 

b. Risâle fî şerhi's-salât 'ale'n-Nebi32. 

c. Risâle fî hadîs men gadebe33. 

d .Istılahâti’l-muhaddisîn 

3- Kelâm Alanındaki Eserleri 

a. Risâle fî tecdidi'l-îmân34. 

b. Risâle fî’l-îmân ve 'l-İslâm35. 

c. Risâle me 'l-imân ve me 'l-İslâm36 

d. Risâle-i Akâid37. 

e. Risâle fî hakkı sabahin hayr olsun  

f. Risâle fî taklidi’l-kuffâr38 

g. Risâle fî şekk fî’l-îman39 

                                                                                                                                                                                    
23Beyazıd Devlet Ktp., Beyazıd, nr. 249, vr. 1 b-52b. 
24Mrk, Arapça, nr. 1784, vr. 1 -16. 
25 Abay, a.g.e., s. 169. 
26Brockelmann. Suppl., II, 649. 
27Köprülü Ktp, Ahmet Paşa, nr. 129 (ist. trh. 1153/1739). 
28 Abay, a.g.e., s. 169; Süleymaniye Ktp., İzmir, nr. 335. 
29 bk. Süleymaniye Ktp., Çelebi Abdullah, nr. 388 (vr. 225-227, müst.Ahmed b. Süleyman, ist. trh. 1096/1684). 

30 Süleymaniye Ktp., Giresun Yazmaları, nr. 3573, vr. 1 la-12a. 
31 Bağdadî, Hediyye, II, 346; Bursalı, a.g.e., I, 362; Kehhâle, a.g.e., IX, 270-271. 
32 Süleymaniye Ktp., Reisülküttâb, nr. 1153, vr. 156-157. 
33 Brockelmann. Suppl, II, 649. 
34 Süleymaniye Ktp., Giresun Yazmaları, nr. 11; Süleymaniye, nr. 1038,vr. 20; Brockelmann. Suppl.. II. 649. 
35 Süleymaniye Ktp., Esad Ef.. nr. 3643, vr. 57-60. 
36 Atıf Efendi Ktp., Atıf Ef., nr. 2840, vr. 114-116. 
37 Süleymaniye, Raşid Ef, nr. 1014, vr. 21-32/56-66. 
38 Reşad Efendi, nr. 1178/22, vr. 52-53. 
39Karabulut, a.g.e.,  no: 176/29 (el-Hezâne Teymûriyye). S. 2718. 
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4- Tasavvuf Alanındaki Eserleri 

a. Zubdetü'l-Mecâlîs40 

b. Şerhu Esmâillâhi 'l-hüsna41 

c. Risâle fî’l-mev'izâ ve 't-tasavvuf42. 

5- Arap Dili Alanındaki Eserleri 

a. Risâle fî tasarrufâti ehli'l-lüğa43 

6- Mantık Alanındaki Eserleri 

a. Hâşiyetü Hacı Emirzâde ale't-Tezhîb44 

7- Edebiyat Alanındaki Eserleri 

a. Risâle fî 'ilmi 'l-aruz45 

B. Fıkıh Eserleri/Risâleleri 

Yukarıda da belirtildiği üzere Âlim Muhammed'in çalışmaları daha ziyade fıkıh 

sahasında yoğunlaşmaktadır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla fıkıhla ilgili eserleri altmışın 

üstündedir. 

Risâleler, dönemin önemli hukukî problemlerin halli için kaleme alınmış, günümüz 

akademik makaleleri mahiyetinde özlü çalışmalardır. Bunlar daha ziyade güncel konularla 

ilgili olduğundan, hem kaleme alındıkları dönemin yazar ve hukukçuları hakkında hem de o 

devrin farklı açılardan özelliklerini ortaya koyan birer tarihi vesika niteliği taşıdıklarından 

bir çok bilim dalı açısından önemli kaynaklardır.46 

Osmanlı dönemi fıkıh çalışmalarına özellikle klâsik dönem diye tabir 

edebileceğimiz ilk üç asra göz atıldığında hemen hemen aynı denebilecek bir yöntem 

                                                            
40 Millet Ktp., Ali Emirî. Arabî, nr. 4434, vr. 336-354. 
41 Köprülü Ktp., Ahmet Paşa, nr. 129, vr. 1-89. 
42Mrk. nr. 6437. 
43Süleymaniye Ktp., Reîsulküttab, nr. 1153, vr. 114-116; Süleymaniye nr.1038. vr. 25-27 (ist-trh 110/1698). 
44 Haşiye için bk. M.Ü. İlahiyat Fakültesi Ktp., Yazmalar, nr. 499. Sözkonusu nüshanın vr. 01a"da Aydınlı Mehmed Efendi'nin 
Tehzîb adlı kitabıdır.Mîrî" kaydı, vr. 03a'da ise nüshanın Ahmed b. Mahmud isimli birinden edinildiği ifadesinin altında da 
1091/1680 tarihi yer almaktadır. Orijinal metnin kenarında yer alan haşiyelerin altında ''Hacı Emirzâde" lâkabı yazılıdır (bk. vr. 
03b, la. 3a-b. 5a. 9b. 10a-b). 
45 Süleymaniye Ktp., Giresun Yazmaları, nr. 11; Süleymaniye, nr. 1038, vr. 20; Brockelmann. Suppl.. II. 649. 
46 Cin, Halil-Akgündüz, Ahmet, Türk Hukuk Tarihi, Konya 1989, I, 76. 
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izlendiği söylenebilir. Ancak Osmanlı'da, Fatih döneminden itibaren daha ziyade örfî 

hukuku ilgilendiren hususlarda Türkçe Kanunnameler, şer'î hukukla alakalı konularda ise 

yine Türkçe fetva mecmuaları hazırlanmıştır. Ayrıca başta fıkıh olmak üzere değişik 

alanlarda risâleler yer almaya başlamıştır.  

Osmanlı dönemi İslâm Hukuku çalışmalarının niceliğinden çok,niteliği 

konusundaki değerlendirmelerde sağlıklı ve doğru sonuçlara ulaşabilmek için, Osmanlı 

âlim ve fakihlerinin metin, şerh, haşiye vb. gibi hangi türden olursa olsun ortaya koyduğu 

bütün çalışmaların incelenip tahlillerinin yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar içerisinde 

kuşkusuz fıkıh risâleleri de yer alacaktır.  

Âlim Muhammed'in fıkıh risâleleri tabakat kitaplarından ziyade mecmualarda ya da 

farklı kütüphanelerde serpiştirilmiş olarak bulunmaktadır. Brockelmann'ın GAL'i dışındaki 

biyografî kaynaklarında söz konusu risâlelerin ancak çok az bir kısmına yer verilerek 

isimleri zikredilmiş ve bulundukları kütüphanelere işaret edilmiştir. Nitekim Bursalı 

Mehmet Tahir, Güzelhisarî’nin eserlerinin Risâle türünde olup çoğunlukla fıkıhla ilgili 

olduğunu belirttikten sonra sekizinin adını kaydetmiş ve diğerleri için Manisa Hacı Hasan 

Ağa ile Süleymaniye kütüphanelerini referans göstermiştir.47Kehhâle (ö. 1957), yukarıda 

ifade edildiği gibi üç ayrı isim altında on adet48, Bağdadî (ö.1920) ise dokuz adet 

risâlesinin ismini kaydetmiştir49. Bu sayıyı Brockelmann 67' ye ulaştırmıştır. Ancak bu 

rakama tefsir, hadis,kelâm ve Arap dili ile ilgili risâleler dahil olduğu gibi50, Risâle niteli-

ğinde olmadığı halde mecmualarda yer alan dört-beş satırlık nakiller de dahildir.51Bazı 

kaynaklarda bu sayı 97’ye kadar çıkarılmaktadır.52 

Fıkıh risâlelerinin, gerek biyografik ve bibliyografik kaynaklarda gerekse 

yurtdışında Sofya, Kıbrıs, Kahire, Suudi Arabistan, Suriye, Bosna, Amerikan ve Japonya 

gibi kültür merkezlerinde ve yurt içinde Türkiye'nin birçok kütüphanesinde kimisi mec-

                                                            
47 Bursalı,a.g.e.,I,362. 
48 Kehhale,a.g.e.,9,270-271 
49 Bağdadi,Hediyye,II,265,346. 
50Meselâ R. Tefsîru sureti 'l-felak, R. fî Hadis men gadabe, R. fî Tecdîdi 'l-imân ve R.fî tasarrufati ehli 'l-lüğa (bk. Suppl.,II, 648-
649). 
51 Örnek olarak Suppl.'de (II, 649, 46. sırada) R. fî Şehâdeti'l-müslimîn ba'duhum alâ ba'd şeklinde kaydedilen metin bir 
mecmuada sadece dört satırlık bir nakilden ibarettir (bk. Rşd, vr. 21). 
52Karabulut, Ali Rıza – Karabulut, Ahmet Turan, Mu’cemu’t-târîhi’t-türâsi’l-İslâmî fî mektebâti’l-‘âlem, Akabe Yayınevi, 
Kayseri, C.6, s. 2718-2723. 
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mua, kimisi de farklı mecmualarda serpiştirilmiş olarak müellif veya müstensih hattıyla 

yazma halinde bulunmasından hareketle, risâlelerin müellifî Âlim Muhammed'in 

Osmanlı'da belli bir konuma sahip olduğunu, Osmanlı toplumuna ve fıkıh risâleleri türünde 

İslâm Hukuk tarihine ve literatüre önemli katkı sağladığını söylemek herhalde yanlış 

olmayacaktır. 
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C. Risâlelerin Bulunduğu Kütüphaneler 

 

1- Türkiye’de Bulunan Nüshalar 

BALIKESİR İL HALK KÜTÜPHANESİ 

Eser Adı Arşiv Numarası Yaprak 

Risâle fî Kırâ'ati Âyete'l-Kürsî 10 Hk 866/3 109b/110a 

Risâle fî'l-Akâ'id 10 Hk 322/5 132b-136a 

Risâle fî'l-İstiyâki İnde'l-Kıyâm İle's-Salât 10 Hk 556/3 16a-20b 

Risâle-i Ahkâm-ı Talâk 10 Hk 556/4 21a-23b 
Fî Enne Velimeti'l-Urs Sünne ve'l-İcâbe İleyhâ 
Vâcibe 10 Hk 556/5 23b-24a 

Risâle fî Hakki Taaddüdi'l-Müctehid ve'l- Mukallid 10 Hk 556/7 32b-38b 

Risâletü'l-İstincâ 10 Hk 556/8 39a-45a 

Risâle fî Beyâni İhtilâfî'l-Ulemâ fî mâ Yelî 10 Hk 556/9 45a-47b 

Risâle fî hakki'l-kıra'âti't-terâvîh 10 Hk 556/10 47b-50b 
Risâle fî beyâni İltikât mâ yudau ala kubûri'l-
meşhûrîn 10 Hk 556/11 50b-51a 

Risâle fî hakki sabahın hayır olsun 10 Hk 556/12 52a-53a 

Risâletü's-saydiye 10 Hk 556/13 53a-54b 

Risâle fî bey’i'd-duhân 10 Hk 556/14 54b-55b 

Risâle fî’l-İhtilâf fî lubsi'l-ahmar li'r-ricâl 10 Hk 556/15 55b-60b 

Risâle fî'l-Mesh ale'l-Huffeyn 10 Hk 509/3 73b-80b 

 

KONYA KARATAY YUSUFAĞA KÜTÜPHANESİ 

Risâle fî Kırâ'ati'l-Fâtiha fî Edbâri's-Salât 42 Yu 4893/53  

Risâle fî Ba'zi'n-Nâs 42 Yu 4893/90 254b-254b 

Risâle fî Şerhi Kavli'l-İmâmi'l-A'zam 42 Yu 4893/91 255a-255a 

Risâle fî Hakki Sabahın Hayır Olsun 42 Yu 4893/92 255a-255a 

Risâletü'l-Meshur 42 Yu 4893/93 255b-255b 

Risâletü'l-Hayziyye 42 Yu 4893/94 255b-255b 

Risâle fî Tâati'l-Kâfîr 42 Yu 4893/97 259a-259.b 

Risâle fî Beyâni Ademi Tekerrüri'l-Cemâ'a fî Mescid 45 Ak Ze 5743/1  
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 Risâle fî Şerhi Kavli'l-İmâmi'l-A'zam 45 Ak Ze 5743/2 2a-2b 

Risâle fî Kırâ'ati Ayeti'l-Kürsî 45 Ak Ze 115/2 116 

Risâle fî Kâle inde't-Ta'accubi-Allâh Allâh 45 Ak Ze 268/41 87b-88a 

Risâle fî Ehâdisi'n-Nebeviyye 45 Ak Ze 268/23 62ab 

 Risâle fî İzahi Ahdes fî Hilali Vudû’i 45 Ak Ze 268/65   

Risâle fî Mücerred Kavlihi Lâilahe İllallah... 45 Ak Ze 268/67  

Risâle fî Nisale Fazli'l-Yesir fî'l-Bi 45 Ak Ze 268/68 118b-119a 

Risâle fî Adem Kevni'l-Ma'e Nehr... 45 Ak Ze 268/18 58b 

Risâle fî Beyâni Mâi Mehrin Yuhalituhu'l-Mecasat 45 Hk 6237/6 37a-37a 

Risâle fî Beyâni Teravihi'r-Ramazân 45 Ak Ze 268/35 76b-77b 

Risâle fî Bey'i Mâ'ada ed-Derâhîm ve'd-Denânîr 45 Ak Ze 268/15 53ab 

Risâle fî Bey’i'd-Duhân 45 Ak Ze 268/27 65b-66a 

Risâle fî Bey'i'l-îyne 45 Ak Ze 268/4 37b-40a 

Risâle fî Cevâzi't-Te'accüb bi-Lafzati'l-Lah 45 Hk 4737/2 72b-73b 

Risâle fî İczâ'i'l-Gusl ani'l-Vudû'i 45 Ak Ze 268/14 52b-53a 
Risâle fî Enne Velimeti'l-Urs Sünne ve'l-İcâbe İleyhâ 
Vâcibe 45 Ak Ze 268/30 68b-70b 

Risâle fî Hakki Sabahın Hayır Olsun 45 Hk 2932/3 63b-64a 

Risâle fî Hakki'l-Me'mûriye 45 Ak Ze 268/20 60a-61a 

Risâle fî Hakki'ş-Şehîd 45 Ak Ze 268/13 51a-52b 

Risâle fî Istılahati'l-Muhaddisin 45 Hk 2226/2 3b-8b 

Risâle fî İsâli'l-Mâ İlâ'l-Lıhye 45 Ak Ze 268/45 91b-92a 

Risâle fî İstilahi'l-Muhaddisîn 45 Hk 295/1 1b-19b 

Risâle fî İstimali'l-Yeis 45 Ak Ze 268/55 106a-106b 

Risâle fî İstitâ fî İstiyâki'n-Nisâ 45 Ak Ze 268/26 65a-66b 

Risâle fî İstîfâ'l-Hukûk 45 Ak Ze 268/11 46b-48a 

Risâle fî Kırâ'ati Ayete'l-Kürsî 45 Ak Ze 268/24 62b-63b 

Risâle fî Kırâ'ati'l-Fâtiha fî Edbâri's-Salât 45 Ak Ze 268/50 98a-100a 

Risâle fî Kifayeti't-Talak 45 Ak Ze 268/53 104ab 

Risâle fî Leyse'l-Hariz 45 Ak Ze 268/71 122a 

Risâle fî Mâ'i'n-Nehri Hâlatat bihi'n-Necaset 45 Ak Ze 268/31 70b-73a 

Risâle fî Mâli'l- MağsûbHel Yehillu li'l-Vâris 45 Hk 6237/7 37b-39b 

Risâle fî Meshi ale'l-Huffeyn 45 Ak Ze 268/48 94a-97b 
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Risâle fî Mukabeti'l-Multeda 45 Ak Ze 268/63 112a-114a 

Risâle fî Nazari'z-Zimmiye 45 Ak Ze 268/44 90b-91b 

Risâle fî İnde't-Ta'accub Allah Allah Kefera 45 Ak Ze 5743/3 3a-3b 

Risâle fî Ta'addudi'l-Muctehid 45 Ak Ze 268/32 73b-75a 

Risâle fî Tâ'ati'l-Kâfîr 45 Ak Ze 268/7 42b-44a 

Risâle fî Tahayyüli alâ Kavli Sa'îd b. el-Musib 45 Ak Ze 268/52 100b-103b 

Risâle fî Ta'rîfî’t-Talâk 45 Hk 4578/2(a) 6a 

Risâle fî Tasarrufâti Ehli'l-Luğa 45 Ak Ze 268/16 53b-54b 

Risâle fî Tecdîdi'l-Vudû 45 Ak Ze 268/61 111ab 

Risâle fî Udhiyeti'l-Fakîr 45 Ak Ze 268/40 86b-87a 

Risâle fî Vucûbi's-Semen bi'l-Bey’ 45 Ak Ze 268/49 97b-98a 

Risâle fî Tekrîri'l-Cemâ'a 45 Ak Ze 268/70 119b-120a 

Risâle fî'l-İstiyâki İnde'l-Kıyâm İle's-Salât 45 Ak Ze 268/25 63b-65a 

Risâle fî'l-İ'tikâf 45 Ak Ze 268/46 92a-93b 

Risâle fî'l-Kadri'l-Masnûn fî'l-Lihye 45 Ak Ze 268/54 104b-106a 

Risâle fî'l-Lühûm... 45 Ak Ze 268/66 115b-116b 

Risâle fî'l-Mâli'l-Magsûb 45 Ak Ze 268/36 77b-80b 

Risâle fî'l-Vakf 45 Ak Ze 268/12 48a-51a 

Risâle fî's-Salât 45 Ak Ze 268/51 100a-100b 

Risâle Lem Yebka Münasebetü'd-dîn 45 Ak Ze 268/69 119a-119b 
Risâle fî Enne Kavle’l-Kâili Eğer Benden Küfür 
Sadır Olduysa 45 Ak Ze 268/22 61ab 

Risâletü'd-devriye 45 Ak Ze 268/21 60b-61a 

Risâletü'd-Dehhâkiyye 45 Ak Ze 268/42 88b-90a 

Risâletü'd-Dûdiyye 45 Hk 5817/5 56b-57b 

Risâletü'l-Cum'a 45 Ak Ze 268/17 54b-58a 

Risâletü'l-Hayziyye 45 Ak Ze 268/39 86a 

Risâletü'l-İntifâ mine'l-Mesâhif 45 Ak Ze 268/34 75b-76b 

Risâletü'l-İstinca 45 Ak Ze 268/33 73b-75b 

Risâletü'l-Kalensuva 45 Ak Ze 268/43 90ab 

Risâletü'l-Masrafîye fî'z-Zekât 45 Hk 6237/8 39b-40b 

Risâletü'l-Şurû'iye fî's-Salât 45 Ak Ze 5743/4 4a-4b 

Risâletü's-Saydiye 45 Hk 6237/4 36b-36b 
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Risâletü'ş-Şuhûdîye 45 Ak Ze 268/59 109a-110a 

Risâletü't-Ta'dîliye 45 Ak Ze 268/37 80b-85a 

Risâletü't-Tahmîdîye 45 Ak Ze 268/5 40b-41b 

Risâletü't-Tazminiyye bi'l-Vuzû’ 45 Ak Ze 268/38 85ab 

  
  

 Risâle fî Savti'l-Mirati'l-Ecnebiye 45 Ak Ze 268/58 108ab 

 Risâle fî Şerhi Kavli'l-İmâmi'l-A'zam 45 Ak Ze 268/64 114ab 

Risâle fî Tekaddumi'l-Hikem ma Bakiyet 45 Ak Ze 268/6 42ab 

Risâle fî Yecûzu't-Tasrîf fî'd-Duyûn 45 Ak Ze 268/57 107b-108a 

 

ADANA İL HALK KÜTÜPHANESİ 

Risâle fî Kıra'ati Ayeti'l-Kürsî 01 Hk 140/4 28ab 955 

Risâle fî'l-Kadri'l-Masnûn fî'l-Lihye 01 Mü 1980/2 30b-32a 1603

 

AFYON GEDİK AHMET PAŞA İL HALK KÜTÜPHANESİ 

Risâle fî Vücûhü'l-Kırâ'e 
03 Gedik 
17581/5 204b-244b 1096

Risâle fî'l-İstincâ’ 06 Hk 2355/2 36b-39a 1334

Risâle fî Beyâni Sübhane Rabbike ev Rabbina 06 Hk 4151/7 139b-140a 1423

Risâletü'd-Dûdiye 06 Hk 4151/6 138b-139a 1423

Risâle fî Hayzi'l-Mar'a Hilâli Kefâreti'l-Katl 26 Hk 402/8 129b-130a 1508

 

ESKİŞEHİR İL HALK KÜTÜPHANESİ 

Risâle fî'l-İstiyâki İnde'l-Kıyâm İle's-Salât 26 Hk 402/3 119a-121a 1508

Risâle fî'l-Kadri'l-Masnûn fî'l-Lihye 26 Hk 402/4 121a-124a 1508

Risâle fî Kırâ'ati Ayete'l-Kürsî 26 Hk 60/5 77b-79a 1480

Şerhü Kavli'l-İmâmi'l-A'zam 26 Hk 402/9 130a-131b 1508

Risâletü's-Saydiye 26 Hk 402/5 124a-125a 1508
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ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE YAZMALAR KOLEKSİYONU 
 

Risâle fî Beyâni Dûdi't-Ta'âm 
06 Mil Yz A 
1444/29 208b 63 

Risâle fî Bey'i'd-Duhân 
06 Mil Yz A 
1444/12 106a-b 63 

Risâle Fî Bey'i'l-İyne 
06 Mil Yz A 
6919/27 65b-71b 433 

Risâle fî Hakkı Sabâhın Hayr Olsun 
06 Mil Yz A 
6919/8 20b-21a 433 

Risâle fî Hakki Ta'addüdi'l-Müctehid ve'l-Mukallid 06 Mil Yz A  40a-44a 433 

Risâle fî Hakki'l-Kıra'a fî't-Terâvîh 
06 Mil Yz A 
6919/14 33b-35a 433 

Risâle fî İstitâfî İstiyâki'n-Nisâ 
06 Mil Yz A 
6919/15 35b-38a 433 

Risâle fî İstîfâ’l-Hukûk 
06 Mil Yz A 
6919/5 12b-15a 433 

Risâle fî Nazâri'z-Zimmiye 
06 Mil Yz A 
6919/35 106a-107b 433 

Risâle fî Tâ'ati'l-Kâfir 
06 Mil Yz A 
6919/3 7b-10b 433 

Risâle fî Ta'rîfî’t-Talâk 
06 Mil Yz A 
6919/4 11b-12b 433 

Risâle fî Velîmeti'l-‘Urs 
06 Mil Yz A 
6919/19 50a-51b 433 

Risâle fî Yudevvumi'l-Hükm Mâ Bakaytu İlletihi 
06 Mil Yz A 
6919/12 27b-28b 433 

Risâle fî Zikri'ş-Şeyhi'l-İmâm Kemâl ed-dîn İbn 
Hümâm 

06 Mil Yz A 
6919/10 22b-24a 433 

Risâle fî'l-İstiyâk İnde'l-Kıyâm ilâ's-Salat 
06 Mil Yz A 
6919/1 1b-4b 433 

Risâle fî'l-İ'tikâf 
06 Mil Yz A 
6919/11 24b-27a 433 

Rîsale fî'l-Mali'l-Magsûb hel Yenilu li'l-Vâris 
06 Mil Yz A 
6919/29 78b-83b 433 

Risâle Fî'l-Vakf 
06 Mil Yz A 
6919/28 72b-78b 433 

Risâle fî's-Sunneti'l-Kalansüve 
06 Mil Yz A 
6919/25 62a-63a 433 

Risâle Îsâli'l-Mâ ilâ'l-Lihya 06 Mil Yz A  44b-45a 433 

Risâle mâ Kîle fî Mes'eleti'l-Fîl 
06 Mil Yz A 
6919/2 4b - 6b 433 
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Risâletu'l-Tahmîdiye 
06 Mil Yz A 
6919/6 15b-18b 433 

Risâletu'l-Udhiye 
06 Mil Yz A 
6919/24 60b-62a 433 

Risâletu's – Saydiye 
06 Mil Yz A 
6919/9 21b-22a 433 

Risâletü'd-Dahhakiyye 
06 Mil Yz A 
6919/23 57b-60a 433 

Risâletü'l-Cum'a 
06 Mil Yz A 
6919/36 109b-113b 433 

Risâletü'l-Hayziye 
06 Mil Yz A 
6919/34 105b-106a 433 

Risâletü'l-intifâ mine'l-Mesâfih 
06 Mil Yz A 
6919/20 52ab 433 

Risâletü'l-İstincâ 
06 Mil Yz A 
6919/13 29b-33a 433 

Risâletü'l-Kalensüve 
06 Mil Yz A 
1444/31 209a 63 

Risâletü'l-Mesnûne fî'l-Lihye 
06 Mil Yz A 
1444/33 211b-213a 63 

Risâletü's-Salât 
06 Mil Yz A 
2259/1 3b-5b 118 

Risâletü't-Tazmîniye bi'l-Vuzû 
06 Mil Yz A 
6919/26 63b-64b 433 

 

NEVŞEHİR ÜRGÜP TAHSİN AĞA İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ 

Risâle fî isâle fî Gasli'l-Yedeyn fî't-Ta'âm 50 Ür 410/6 120b-121b 1862

Risâle fî Îsali'l-Mâi ile't-Lihye 50 Ür 428/2 15b-16a 1863

Risâle fî Tarigi't-Talak 50 Ür 428/3 16b-17b 1863

Risâletü's-Saydiye 50 Ür 428/4 18a-19b 1863

Risâletü'd-Dûdiye 50 Ür 428/5 19a-21a 1863
Risâle fî Hakki'l-Kâil Eğer Benden Küfür Sadır 
Olursa 50 Ür 191/3 167a-167b 1851

Risâle fî Beyâni'n-İltikât ma Yudâu ale'l-Kubûr 50 Ür 191/4 167b-168a 1851
Risâle fî Hakki't-Tesmî’ Hâleti'l-İntikal-mine'r-
Rükû’ 50 Ür 191/5 168a-169a 1851
Risâle fî Bey’i'd-Duhân 

50 Ür 191/7 170a-170b 1851

Risâle fî Hakki İstiyaki's-Salât 50 Ür 191/8 170b-172a 1851
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SAMSUN İL HALK KÜTÜPHANESİ 
  

Risâle fî Hakki'l-İ'tikaf 50 Ür 191/9 172b-172a 1851

Risâle fî Bey'i'l-Îyne 55 Hk 182/14 
142b-
147b+VII 1613

Risâle fî Mev'iza 55 Hk 743 307 1640

TOKAT İL HALK KÜTÜPHANESİ
  

Risâle fî Beyi'd-Duhân 60 Hk 274/5 129b-130a 1715

Risâletü'd-Dehhâkiye 60 Hk 274/3 123b-125b 1715

Risâle fî Nazari'z-Zimmiye 60 Hk 274/4 128b-129b 1715
 

 

2. Türkiye Dışında Bulunan Nüshalar 

א     א
Suûdî 
Arabistan Amerika

Suriye ez-
Zahiriyye Mısır 

Bosna 
Hersek Japonya 

אء  1  1 1 1 1 1 1 א

ة  2 אر  כ      1     1 כ 

ة  3 אن          1 1   א

   1 1 1 1   א 4

     2 3 1   א  5

ن  א 6 ر א      3 1 1   א

אכ  7          1   כ א

אم  8      1 2 1   כ دود א

9 

ل  אة     א
אرة א       1   1   כ

10 

כ   אءة א א
ة    1 5   1   א

11 

כ  ء  אب  א א
ة       2 1 1   א

       2 1    א  12
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13 

روث אذא כאن  אل א כ א
א       2 1 1   א

ء  14 ي  א      1 2     א 

     1 1     א   15

ر  16 א א        1     אز  

ة  17 כאن א رة         1     כ  א

אء א  18        1     כ א

ة א  19      1 1     כ א

אو  20      2 1     ة א

אم  21 אء א      2 1     אم א אذא 

د 22 א      1 1      א 

23 

 د  א زכאة  א 
      1 1     

 1            א א א     24
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VI. RİSÂLELERDE KULLANILAN TERİMLER 

 
Güzelhisarî,risâlelerindebazıterimlerkullanmıştırkieserindoğru ve tam olarak 

anlaşılabilmesi içinbu terimlerinbilinmesigerekmektedir: 

 
1.  “ قال اصحابنا”, “عليه أصحابنا ”:dediği zaman “İmam Ebû Hanîfe ve iki talebesi İmam Ebû 

Yûsuf ve İmam Muhammed’i kastetmiştir. 

 .Şâfiîlerin görüşünü belirtirken kullandığı bir ifadedir :”فإن قيل“  .2

 ..Hanefîlerin görüşünü belirtirken kullandığı bir ifadedir :”قلنا“  .3

4.  Hanefîlerin görüşüne karşı olarak zikrettiği  “عنده”: İmam Şâfiî’ye  göre demektir. 

 Şâfiî mezhebine müntesip âlimlerden; el-Müzenî ile er-Rabiî :”أصحاب الشافعي “ .5

kastetmiştir. 

 .Bu tabirle Hanefî ve Şâfiîlerin tamamı ifade edilmek istenmiştir :”قلنا جميعا“ .6

7. “ اإلماِم الربانيّ   ”: Bu tabirle Hanefî alimlerinden İmam-ı Muhammed’i kastetmiştir. 

8. “ األئمة االربعة  ”: Bu tabirle meşhur mezhep imamları Ebû Hanîfe, İmam-ı Mâlik, İmam-ı 

Şâfî’î ve İmam-ı Ahmed’i kastetmiştir. 

9. “ صاحب المذھب   ”: Bu tabirle Ebû Hanîfe’yi kastetmiştir. 

 

V. TAHKİKTE ESAS ALINAN NÜSHALAR53 
 

 Risâle fî'l-İstincâ م س  ي  ت  ب أ  

 Risâle fî’l-lezî yehtelitu bihi'n-necâse ت ب أ    

 Risâle Îsâli'l-Mâ ilâ'l-Lihye م    ت  ب ـ 

 Risâletü't-Tazmîniye bi'l-Vuzû م   ت  أ 

 Risâle fî İczâ'i'l-Gusl ani'l-Vudû’     س  

 Risâle fî'l-Mesh ale'l-Huffeyn د   ت  أ 

 Risâle fî Hakki İştiyaki's-Salât م   ت  أ 

                                                            
53Aşağıdaki her bir rumuz, bir nüshaya tekabul etmekte olup, karşılığı kısaltmalarda belirtilmiştir.  
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 Risâle fî İstitâfî İstiyâki'n-Nisâ م    ت  ب أ 

 Risâle fî Hakki'l-Kırâ'e fî't-Terâvîh ت  أ    

 Risâletü's-Sucûdîye م    ت  ب ـ 

 Risâletü'l-Cum'a م  ص ت  أ 

 
Risâle fî Beyâni Ademi Tekrîri'l-Cemâ'a fî 
Mescid س    ـ  +مط

 Risâle fî Kıra'ati Ayeti'l-Kürsî م ط  ت  ـ 

 Risâle fî Kırâ'ati'l-Fâtiha fî Edbâri's-Salât م   ت  ـ 

 Risâle fî'l-İ'tikâf ت  أ    

 Risâle fî Udhiyeti'l-Fakîr د   ت  أ 

 Risâletu's-Saydiye ص ت  ب أ   

 Risâletü'd-Dûdiye م  ص ت  ـ 

 Risâle fî Cevâzi İftirâşi'l-Harîr م     أ 

 Risâletü'l- Kalensuve ت  ب أ     

 Risâle fî Nazâri'z-Zimmiye م   ت  أ 

 Risâle fî Velîmeti'l-‘Urs ت  ب أ     

 Risâletü'ş-Şuhûdîye م   ت  أ 

 Risâle fî Ta'rîfî’t-Talâk م   ت  أ 

 Risâle Fî'l-Vakf ت  أ    

 Risâle fî Vucûbi's-Semen bi'l-Bey ص  ت  ب أ   

 Risâle fî Bey'i ma adâ derâhîm ve d-denânîr ص ت  أ   

 Risâle fî Beyi'd-Duhân    م س ص  

 Risâletü'd-Dehhakiye م     أ 

 Risâle fî Kudûmi'l-Emîr ت  أ    

 
Risâle fî Yudevvumi'l-Hükm Mâ Bakaytu 
İlletühü م     أ 

 Risâle fî Hakki'ş-Şehîd م     أ 

 Risâle fî def’i’z-zekât ile'l-ğaniy ف    أ   م
 el-Mudâvat ف     أ   م
 Risâle fî d-deyni'z-zimmî ف    أ   م
 Risâle fî hakki'l-veşm ف    أ   م



 26

 

 

VI. TAHKİKTE İZLENİLEN METOD 

 Metni tahkik ederken izlediğimiz metoduşu şekilde özetleyebiliriz: Tezde 

Güzelhisarî’nin, fıkha dair 36 risâle incelemeye konu edilmiştir. Bu risalelerinin 

hem Türkiye’de hem de yurtdışındaki kütüphanelerdeki nüshalarına ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Bir risâle hariç tüm risâleler, birden fazla nüshanın karşılaştırılması 

suretiyle tahlil ve tahkik edilmiştir. Risâle fî’l-Gusli yüczi’u ani’l-vudû’ adlı çalışma 

ise tek nüsha üzerinden değerlendirilmiştir.  

 Gerekliyerlerde metneenuygunolannüshayımetinde vererek diğerlerinedipnottayerı 

verdik. Yazma nüshaları karşılaştırıp aralarındaki önemli farkları metinde ispat 

ettik ve manaya tesiri olmayan basit farklılıkları dikkate almadık. 

 Metin yazılırken, fihristte zikredilen meseleler daha kolay ulaşmasını ve konuların 

daha iyi anlaşmasınısağlamak amacıyla ara başlıklar koyduk ve bunlarıda da köşeli 

paranteziçine aldık. 

 Metinde geçen  ayetlerin numarasını  sure adıyla birlikte zikrettik. 

 Müellifin  delil  olarak zikrettiği  hadisleri hadislerin ve eserlerin kaynaklarını 

tahriç etmeye çalıştık. 

 Müellifin eserinde yer verdiği her meselenin kaynağını imken ölçüsünde belirtmeye  

gayret ettik. 

 Metinde adı geçen alimlerin  özgeçmişlerini  ilk  zikredildiği  yerde kısaca  verdik. 

 İzaha  edilmesi ihtiyaç duyulabilecek kelimelerin  sözlük  ve terim anlamlarını  

temel kaynaklarından istifade ederek   açıklamaya  çalıştık. 

 Müellifin  örnek vermediği  yerlerde olabildiğince diğer kaynaklardan misal 

bulmaya çalıştık. 

 Her  bir risaleyi diğerlerinden  bağımsız olarak ele alarak incelemede bulunduk. 

 Okunmasını ve istifadesini kolaylaştırmak için metnin çoğunu harekelendirdik. 

 Müstensihlerin kadim adetleri üzere, mushaf hattına muvafık, fakat meşhur yazım 

kurallarına göre yazdık.  Örneğin(مسئلة) kelimesinde olduğu gibi, öncesi sakin 
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fethalı hemzeleri(مسالة) şeklinde,(الزكوة،الصلوة)  gibi hattı  mushafa mahsus  olan 

yerleri meşhur hatta göre ( الزكاة الصالة, ) şeklinde vav yerine elifle yazdık 

 Eserin sonuna, eserde geçen ayet, hadis ve şahısların fihristlerini  ekledik.  ayetleri 

kur’an’daki  sıraya göre, hadislerle şahısları da alfabetik sıraya uygun şekilde tertib 

ettik. 
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SONUÇ 

 

Osmanlı’nın yüksek ilim düzeyini gösteren, müftü, müderris ve kadı olarak farklı 

görevler üstlenerek fıkıh alanında kıymetli çalışmalar ortaya koyan Âlim Muhammed b. 

Hamza’nın hayatı hakkında çok fazla bilgi sahibi değiliz. Ancak Aydın’da dünyaya geldiği 

ve orada uzun süre müftülük yaptığı bilinen Âlim Muhammed, başta fıkıh alanı olmak 

üzere diğer İslamî ilimler sahasında eserler ortaya koymuştur. Tefsir alanında yazdığı 

kitabı dışında, tüm çalışmaları risaleler şeklindedir. 60’tan fazlası fıkıh alanında olmak 

üzere yüze yakın risalesi olan müellifin, hem Arap Dili hem de fıkıh bilgisinin üst düzeyde 

olduğu görülmektedir. Hanefi mezhebine mensup olmakla birlikte risalelerinde diğer 

mezheplerin görüşlerine de yer vermiştir. Bir mezhep taassubu içinde olmayan 

Güzelhisarî’nin toplumu yakında takip ettiği ve toplumdaki bozulmalar karşısında 

kalemiyle mücadele ettiği görülmektedir.  

Kur’an ve sünnette bağlılık noktasında büyük bir hassasiyet gösteren Güzelhisarî, 

yeni olarak görülen her şeyi bid’at olarak değerlendirmemiş, Müslümanların güzel gördüğü 

şeylerin dine aykırı olarak görülmemesi gerektiğini savunmuştur. Bu bağlamda namazların 

akabinde Fatiha Süresi’nin veya Ayetelkürsi’nin okunmasının sevaplı bir şey olduğunu 

söylemektedir. 

Tahkikini yaptığımız 36 risaleden hareketle Âlim Muhammed b. Hamza’nın 

ibadetler konusunda oldukça hassas davrandığı, örneğin teravih namazlarında kısa 

sürelerin okunmasına karşı çıktığı, Cum’a namazını özürsüz olarak terk edenlere ağır 

eleştiriler yönelttiği,  namazda tadil-i erkana dikkat edilmediği takdirde namazın geçersiz 

addettiği, kadın ve erkek tüm Müslümanların misvak kullanması gerektiğini savunduğu 

görülmektedir. 

Sosyal hayattaki değişim karşısında da fıkhî bakış açısından taviz vermediği 

görülen Güzelhisarî, kâr hadlerine karşı çıkmış, sigara satışının haram olduğunu savunmuş, 

dinar ve dirhemle yapılan muamelelerde faize düşülmemesi noktasına dikkat çekmiş, 

zimmî kadınların Müslüman kadınların mahremiyetlerini ifşa ettikleri için onların yanında 
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dikkatli olmaları gerektiğini ifade etmiş, yöneticiler önünde saygı için eğilmenin caiz 

olmadığına risalelerinde geniş geniş yer vermiştir. 

Sonuç olarak, Güzelhisarî gibi Osmanlı fukahasının kaleme aldığı bu risaleler, 

sadece Osmanlı toplumu hakkında bilgi edinmek için değil, aynı zamanda İslam Hukuk 

düşüncesinin daha doğru anlaşılması açısından da oldukça önemli çalışmalardır.       
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  )1(رسالة االستنجاء

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  )2(وبه نستعني

أي ما خيرج  وِ جْ زالة النَ إوهو  ءااالستنج )3(ن سَ يُ  نهأعلم أ وسالم على عباده الذين اصطفى احلمد هللا
 ن حصلإعدداً حىت  )5(ن سَ يُ  وال قيهبيده اليسرى حىت ينُ  هميسح خمرج )4(روَمدَ  رٍ جَ حَ  وِ حْ من البطن بنَ 

                          
. رضاالرتفاع من األ: و املاء، وهو من النجو، والنجوةأطلب طهارة القبل والدبر مما خيرج من البطن بالرتاب : االستنجاء )1(

 ة، دارهي، طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقـه 537: النسفي، اإلمام جنم الدين أيب حفص بن عمر حممد، ت: انظر

  .70: ، صم 2010، 3النفائس، بريوت، ط
. من احليض والنفاس واجلنابة، وإذا جتاوزت النجاسة خمرجها: أربعة فريضة. االستنجاء مخسة أنواع: يف السراج الوهاج للحنفية

  .وواحد سنة، وهو ما إذا كانت النجاسة قدر املخرج
زالة احلدث، والرابع من باب إزالة النجاسة العينية عن البدن، وقد رفض ابن جنيم هذا التقسيم، وقرر أن الثالثة هي من باب إ

  . 1/252البحر الرائق وحاشية ابن عابدين عليه . وليس ذلك من باب االستنجاء، فلم يبق إال القسم املسنون
  . )ي(زيادة يف  )2(
اْسَتْجَمَر فـَْليوتِْر، َمْن فـََعَل َهَذا فـََقْد َأْحَسَن، َمِن «: �يب هريرة أبو داود، وابن ماجة، عن أمحد، و أمام وذلك ملا رواه اإل )3(

شعيب األرنؤوط وآخرون، : هـ، املسند، حتقيق241: ابن حنبل، اإلمام أمحد الشيباين، ت: انظر. »َوَمْن َال َفَال َحَرجَ 
ث السجستاين، ؛ أبو داود، سليمان بن األشع)8838: (م، رقم احلديث2008، 2البنان، ط -مؤسسة الرسالة، بريوت

م،  2010، 3حممد عوامة، دار اليسر، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، ط: هـ، سنن أيب داود، حتقيق275: ت
هـ، 273؛ ابن املاجة، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، ت)36: (االستتار اخلالء، رقم احلديث: الطهارة، باب: كتاب

م، أبواب الطهارة وسننها، 2010، 2ب األرنؤوط وآخرون، دار الرسالة العاملية، بريوت، طشعي: سنن ابن ماجة، حتقيق
 ). 23: (االرتياد للغائط والبول، رقم احلديث: باب

مدرة، املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، تصوير املكتبة اإلسالمية، : الطني اللزج املتماسك، والقطعة منه: املدر )4(
  . 858: تركيا، ص -اسطنبول

صدر الشريعة، اإلمام الفقيه عبيد : انظر. ، وهو مذهب السادة احلنفية كما ذهب إليه صدر الشريعةأي ليس فيه عدد مسنون )5(
صالح أبو احلاج، . د: هـ، شرح الوقاية ومعه منتهى النقاية على شرح الوقاية، حتقيق747اهللا بن مسعود احملبويب احلنفي، ت

  . 2/101م، 2006لوراق، عمان، مؤسسة ا
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ولكن تندب ثالثة  الثالثةّال فبما حيصل به ولو زاد على إحبجر واحد حصلت السنة و  )1(االنقاء
ويقبل بالثاين ويدبر بالثالث صيفًا ويقبل باألول ويدبر بالثاين ويقبل  ولاأل بر باحلجرحجاٍر يدُ أ

املقصود  )2(اتىب ويف هذا هو املشهور يفعل الرجل صيفاً  فيهما كما املرأةالثالث شتاًء وتفعل 
 ىمجع احلديث النه )5(ويف القنية )4(]عنده[ التلويثسلم عن زيادة األلغ و بهو األ فيختار ما )3(النقاءا

و موضع أه على جدار ر مِ كر بشماله فيُ فيأخذ الذ  )6(كر االذ  سِ عن االستنجاء باليمني والنهى عن مَ 

                          
الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر، : انظر. نقاوة الشيء ونقايته ونقي الشيء نقاوة بالفتح فهو نقي أي نظيف: االنقاء )1(

 . 537: م، ص1983، 2هـ، خمتار الصحاح، دار حداثة، بريوت، ط666ت

، مثان 428سنة : املتوىف، أمحد بن حممد القدوري البغدادي احلنفي: لإلمام أيب احلسني، يف فروع احلنفية، خمتصر القدوري )2(
وقام بعض  )اخل. . . احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني والصالة على رسوله حممد وآله أمجعني: (أوله، وعشرين وأربعمائة

، ، مثان ومخسني وستمائة658سنة : ملتوىفا، خمتار بن حممود الزاهدي احلنفي: جنم الديناإلمام : العلماء بشرح اتىب منهم
كشف الظنون، حاجي خليفة، . هـ800يف حدود سنة : املتوىف، باحلدادي العبادي: اإلمام أبو بكر بن علي املعروف

2/1631 . 

سة وبلتها، ذهب احلنفية واملالكية إىل أن الواجب يف االستجمار اإلنقاء دون العدد، ومعىن اإلنقاء هنا هو إزالة عني النجا )3(
وأما التثليث فمستحب عندهم وإن حصل اإلنقاء باثنني، بينما يشرتط . يسرياً  حبيث خيرج احلجر نقيا، وليس عليه أثر إال شيئاً 

اإلنقاء وإكمال الثالثة، أيهما وجد دون صاحبه مل يكف، واحلجر الكبري الذي له : الشافعية واحلنابلة يف االستجمار أمرين
  . ام ثالثة أحجارثالث شعب يقوم مق

ْليَـْنتُـْر ذََكَرُه «: أنه قال �بأنه يستحب نرت الذكر ثالثا بعد البول ملا روي عن النيب : كذلك قال مجهور الفقهاء ِإَذا بَاَل َأَحدُُكْم فـَ
 . 4/347، )19076: (مسند أمحد بن حنبل، رقم. »َثَالثًا

  . )ي(ساقطة من  )4(
كشف الظنون، حاجي . 770سنة : حممود بن أمحد بن مسعود القونوي احلنفي، املتوىف: بغية القنية يف الفتاوى، للشيخ )5(

 . 1/249خليفة، 
َفَال إَذا بَاُل َأَحدُُكْم «: �قَاَل َرُسوُل اللِه : َعْن َأِيب قـََتاَدَة قَالَ : واحلديث الذي أشار إليه املؤلف رواه أصحاب الكتب الستة )6(

البخاري، حممد بن : انظر. »ِحداً يََمس ذََكَرُه بَِيِميِنِه َوِإَذا أََتى اْلَخَالَء َفَال يـََتَمسُح بَِيِميِنِه َوِإَذا َشِرَب َفَال َيْشَرْب نـََفًسا َوا
، 2القاهرة، طحممد حممد حجازي، مؤسسة املختار، : هـ، صحيح البخاري، حتقيق256إمساعيل بن إبراهيم أبو عبد اهللا، ت

؛ النيسابوري، مسلم بن احلجاج القشريي أبو احلسن، )154 -153: (الوضوء، رقم احلديث: م، كتاب2010
  ). 267(الطهارة، : ، كتاب)ت. د(فؤاد عبد الباقي، دار الدعوة، اسطنبول : هـ، صحيح مسلم، حتقيق وترقيم261ت
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ويف شرح ، بل مير العضو عليه )2(ال فيأخذ احلجر بيمينه وال حيركهإمكن و أن إرض من األ )1(ناتٍ 
، ِمًرا بَِيِميِنِه فـََقْد َغِلطَ َوَمْن ِادَعى أَنُه ِفي َهِذِه اْلَحاَلة َيُكون ُمْسَتجْ « )4(البن احلجر )3(البخاري

جزاء احلجر يف إواتفقوا على ، )5(»ُهَو َكَمْن َصب بَِيِميِنِه اْلَماء َعَلى َيَساره َحال اِالْسِتْنَجاء إنماوَ 
جزائه يف إعدم  )6(يف اخلالصة كرَ ذَ صاب من اخلارج أ د وفيماواختلفوا يف غري املعتا املعتادِ  اخلارجِ 

فقال وال فرق بني  )8(]للكل[ اءِ زَ جْ إالعموم  )7(جزائه يف الثاين وصحح الزيلعيإعدم  ول ويف القنيةاأل

                          
إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، طبع املكتبة : انظر. ارتفع وبَرَز فهو ناتٍ : نـُُتواً  -مرتفع، نـََتا الشيءُ : ناٍت أي )1(

 . 900: ، ص)ت. د(، 2اإلسالمية، اسطنبول، ط

 ). وليحركه(جاء يف ب  )2(
حرب اإلسالم، واحلافظ حلديث رسول . البخاري هو حممد بن إمساعيل بن إبراهيم، أبو عبد اهللا،: )هـ 256 - 194(البخاري  )3(

رحل يف طلب احلديث، ومسع من حنو ألف شيخ . ولد يف خبارى، ونشأ يتيما، وكان حاد الذكاء مربزا يف احلفظ. �اهللا 
ألف حديث اختار مما صح منها كتابه اجلامع الصحيح الذي هو  600مجع حنو . خبراسان والشام ومصر واحلجاز وغريها

، وتذكرة احلفاظ 5/258األعالم للزركلي . التاريخ، والضعفاء، واألدب املفرد وغريها: وله أيًضا. تب احلديثأوثق ك
 . 36 - 2/4، وتاريخ بغداد 279 - 1/271، وطبقات احلنابلة البن أيب يعلى 9/47، وذيب التهذيب 2/122

هـ، وهو خيتلف عن كتاب فتح الباري 852فتح الباري شرح صحيح البخاري، احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، ت )4(
يف شرح صحيح البخاري، للحافظ زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين البغدادي الشهري بابن رجب احلنبلي، 

 . 1/4اوي، تاج العروس شرح القاموس، أيب يعلى البيض. هـ795ت

هـ، دار السالم، الرياض، دار 825فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين، ت: ينظر )5(

 . 1/333م، 2000، 3الفيحاء، دمشق، ط

  . 1/720اخلالصة يف األصول، زين الدين حممد بن عبد اهللا املعروف خبطيب دمشق الشافعي، كشف الظنون، : ينظر )6(
فقيه . هو عثمان بن علي بن حمجن، فخر الدين الزيلعي من أهل زيلع بالصومال) هـ  743ـ ) ( شارح الكنز ( الزيلعي  )7(

وهو غري الزيلعي . كان مشهورًا مبعرفة النحو والفقه والفرائض. هـ ودرس وأفىت وقرر ونشر الفقه 705قدم القاهرة سنة . حنفي
الفوائد البهية يف تراجم .  احلقائق شرح كنز الدقائق، والشرح على اجلامع الكبريتبيني: من تصانيفه". نصب الراية"صاحب 

 . 2/446، والدرر الكامنة 4/373، ، واألعالم للزركلي115: احلنفية ص

  . يف الكل) ت(جاء يف  )8(
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يطهر  حُ يْ و قَـ ألو خرج من السبيلني دم  )1(حىت و غري معتاٍد يف الصحيحِ أمعتادًا  اخلارجُ  ن يكونَ أ
 )3(]باحلجارة[ )2(تطهر باالستنجاءموضع االستنجاء جناسة من اخلارج  صابَ أَ باحلجارة وكذا لو 

حق يف  )5(ال قِ رَ والعَ  الةِ الصّ  يف حق  )4(باحلجر ويسقط اعتبار ما بقي من النجاسة بعد االستنجاءِ 
 حجار جيوز بال كراهةٍ مع استعمال األ لِ سْ صلى بدون الغَ  )7(: يةاقال صاحب الكف )6(، املاء
معها عندنا ومل جتز ة الري موضع االستنجاء حىت كرهت الصخبالف قليل النجاسة يعين يف غ مجاعباإل

 ولو همن املقعد بعدما استنجى باحلجر ال ينجس قْ رَ صاب العَ أ إذا: يقال الزيلع  � )8(يعند الشافع
  .قليل ينجس يف الصحيح قعد يف ماءٍ 

                          
 . )ب(ساقطة من  )1(

  . 1/365االستنجاء، : تبني احلقائق شرح كنز الدقائق، باب: ظرين )2(
  . )ي(ساقطة من  )3(
 . باحلجرة) ب(جاء يف  )4(

  . )ت(ساقطة من  )5(
  . 1/365تبني احلقائق شرح كنز الدقائق، : ينظر )6(
كشف . ، وتسعني وأربعمائة493سنة : يف مسائل اخلالف، أليب احلسن علي بن سعيد العبدري احلنفي، املتوىف: الكفاية )7(

 . 2/1499الظنون، حاجي خليفة، 
)8(

أحد أئمة . من بين املطلب من قريش. هو حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع )هـ204 -150( الشافعي 
: قال اإلمام أمحد. مجع إىل علم الفقه القراءات وعلم األصول واحلديث واللغة والشعر. املذاهب األربعة، وإليه ينتسب الشافعية

مث انتقل إىل مصر . نشر مذهبه باحلجاز والعراق. كان شديد الذكاء". منة ما أحد ممن بيده حمربة أو ورق إال وللشافعي عليه"

األم يف الفقه، والرسالة يف أصول الفقه، وأحكام القرآن، واختالف : من تصانيفه. ونشر ا مذهبه أيضا وا تويف) ـه199(

  . 284 -1/280، طبقات احلنابلة؛ 1/329، تذكرة احلفاظ. احلديث وغريها
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 ىفقد رو مل يواظب عليه وقيل سنة يف زماننا  �نه أل بٌ أد قيلَ ل املقعد باملاء بعد احلجر فِ ما غسأو 
 انَ كَ   نْ مَ «: نه قالأ � )3(طالب أيبيف مصنفه عن علي بن  )2(شيبة أيبه وابن يف سنن )1(يالبيهق

ُتمْ م كُ لَ بْـ قَـ  َعُروَن بـَْعًرا َوأَنـْ قال الشيخ   )6(»فَأَْتِبُعوا اْلِحَجارََة اْلَماءَ ، )5(تـَْثِلطُوَن ثـَْلطًا )4(ِإنـُهْم َكانُوا يـَبـْ

                          
)1(

نسبة إىل بيهق وهي قرى -هو أمحد بن احلسني بن علي بن عبد اهللا، أبو بكر البيهقي : )هـ  458 -  384( ي البيهق 
فقيه شافعي، حافظ كبري، أصويل حنرير ومكثر من التصنيف، غلب عليه احلديث واشتهر به ورحل  -جمتمعة بنواحي نيسابور

 عشر جملدات، وكان من أكثر الناس نصرًا ملذهب الشافعي، وهو أول من مجع نصوص اإلمام الشافعي، مجعها يف. يف طلبه
من . ما من شافعي املذهب إال وللشافعي عليه منة إال أمحد البيهقي، فإن له على الشافعي منة: قال إمام احلرمني يف حقه

طبقات الشافعية . زءالسنن الكبري، والسنن الصغري، و كتاب اخلالف، ومناقب الشافعي وقيل تبلغ تصانيفه ألف ج: تصانيفه
 . 1/131، واألعالم للزركلي 1/202، واللباب 3/304، وشذرات الذهب 1/75، وفيات األعيان 3/3

)2(
إمام يف . هو عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان، أبو بكر، العبسي، من أهل الكوفة) هـ235 -159(ابن أيب شيبة  

روى عنه . مسع شريف بن عبد اهللا، وسفيان بن عيينة، وعبد اهللا بن املبارك وطبقتهم. كان متقنا حافظا مكثرا. احلديث وغريه
قال أبو زرعة . وملا قدم بغداد يف أيام املتوكل حزروا من حضر جملسه بثالثني ألفا .البخاري ومسلم وأمحد بن حنبل وآخرون

؛ 2/18تذكرة احلفاظ، ". التفسري"و" األحكام"و" املسند"من تصانيفه . ما رأيت أحفظ من أيب بكر بن أيب شيبة: الرازي
  . 2/85شذرات الذهب، 

)3(
. من بين هاشم، من قريش. عبد مناف بن عبد املطلب: أيب طالبهو علي بن أيب طالب، واسم ): هـ40 -هـ. ق23(علي  

ويل اخلالفة بعد مقتل أمري . بنته فاطمة �زوجه النيب . ورابع اخللفاء الراشدين، وأحد العشرة املبشرين باجلنة. أمري املؤمنني
حىت قدموه على اخللفاء الثالثة،  كفره اخلوارج، وغال فيه الشيعة. املؤمنني عثمان، فلم يستقم له األمر حىت قتل بالكوفة

وهو جمموعة خطب وحكم، أظهره الشيعة يف القرن " ج البالغة"ينسب إليه . وبعضهم غال فيه حىت رفعه إىل مقام األلوهية
  . وما بعدها 3/2؛ منهاج السنة، 5/108األعالم، الزركلي، . اخلامس اهلجري ويشك يف صحة نسبته إليه

  . وكنتم) ت(جاء يف  )4(
العالمة القاضي أبو ، إكمال املعلم شرح صحيح مسلم. أى كانوا يتغوطون يابسا كالبعر ة ألم كانوا قليل أجل: اً تثلطون ثلط )5(

  . 3/307ختويف ما خيرج من زهرة الدنيا، : ، بابهـ 544الفضل عياض اليحصيب 
 اهلند يف الكائنة النظامية املعارف دائرة البيهقي، جملس علي بن احلسني بن أمحد بكر النقي، أبو اجلوهر ذيله سنن البيهقي ويف )6(

  . 1/106، )529: (هـ، رقم1344، 1آباد، ط حيدر ببلدة

= 
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يْدخل اْلَخَالء فأحمل كان  ����نه أ« � )3(نسأعن  )2(وما رواه الشيخان )1(بن اهلمامكمال الدين 
. على االستنجاء باملاء �بة ظاهر يف مواظ )4(»فـََيْستَـْنِجي بِاْلَماءِ  ِإَداَوًة ِمْن َماءٍ  يمع َوُغَالمٌ  أَنا

ن إنه أ )6(عن الكايف )5(لصدر الشريعة ةالعصاميي يف احلواش لَ قِ ونُ ، ومفيد كونه سنة يف كل زمان

                                                                                

، 2لبنان، ط – العلمية، بريوت الكتب احلنفي، دار الكاساين مسعود بن بكر أبو الدين الشرائع، عالء ترتيب يف الصنائع بدائع

  . 1/63م، 1986 - هـ1406
)1(

إمام من فقهاء احلنفية، . هو حممد عبد الواحد بن عبد احلميد، كمال الدين، الشهري بابن اهلمام) هـ861 -790(ابن اهلمام  
. وأقام بالقاهرة. كان أبوه قاضيا بسيواس يف تركيا، مث ويل القضاء باإلسكندرية فولد ابنه حممد ونشأ فيها. مفسر حافظ متكلم

التحرير يف : "ومن مصنفاته أيضا. وهو حاشية على اهلداية" فتح القدير"اشتهر بكتابه القيم . كان معظما عند أرباب الدولة
  . 7/135، األعالم، الزركلي، 2/86اجلواهر املضية، ". أصول الفقه

-هـ 1418، 3، طسورية-دار الفكر دمشق، نور الدين عرتمنهج النقد يف علوم احلديث، مها البخاري ومسلم، : الشيخان )2(
  . 255: ، صم1997

)3(
 �هو أنس بن مالك بن النضر، النجاري اخلزرجي األنصاري، صاحب رسول اهللا ، )هـ 93 -ق هـ  10(أنس بن مالك  

له يف . مث رحل إىل دمشق، ومنها إىل البصرة، فمات ا آخر من مات ا من الصحابة. وخادمه، خدمه إىل أن قبض
، وصفة الصفوة 3/199لي، واإلصابة، وطبقات ابن سعد، وذيب ابن عساكر األعالم للزرك، حديثا 2286الصحيحني 

1/298 . 

  . 1/73، )47: (االستطابة باملاء، رقم: الطهارة، باب: سنن النسائي الكربى، كتاب )4(
)5(

فقيه، . هو عبيد اهللا بن مسعود بن حممود بن أمحد، احملبويب، احلنفي، صدر الشريعة األصغر): هـ 747 -؟ (صدر الشريعة  
أخذ العلم عن جده حممود وعن أيب جده أمحد . أصويل، جديل، حمدث، مفسر، حنوي، لغوي، أديب، بياين، متكلم، منطقي

وعن مشس األئمة الزرجني ومشس األئمة السرخسي وعن مشس األئمة  )تلقيح العقول يف الفروق(صدر الشريعة وصاحب 
شرح الوقاية، والنقاية، خمتصر الوقاية، والتنقيح، وشرحه التوضيح يف أصول الفقه، تعديل : من تصانيفه. احللواين وغريهم

 . 4/354، واألعالم 6/246، ومعجم املؤلفني 109الفوائد البهية ص . العلوم

هو حممد بن حممد بن أمحد، أبو الفضل، املروزي، السلمي البلخي، الشهري : )هـ 334 -؟ : (احلاكم الشهيدصاحب الكايف  )6(
ويل قضاء خبارى، مث ويل الوزارة لبعض األمراء . كان عامل مرو وإمام احلنفية يف عصره. قاض وزير. بـ احلاكم الشهيد

اجلواهر املضية . الكايف، واملنتقى كالمها يف الفقه احلنفي: تصانيفهمن . قتل صغريا بسبب وشاية ودفن مبرو. الساسانية

  . 7/242، واألعالم للزركلي 195، والفوائد البهية ص 2/112
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  إىلن احتاج إو وتاركه فاسق ويف اتىب [ فهو سنة بعد احلجر )1(كشف العورة  الل بسْ مكن الغَ أ
. )3(يصري فاسقاً العورة لالستنجاء  فَ شَ باحلجر دون املاء قالوا ومن كَ  )2(]كشف العورة يستنجي

قل مباشرا تف النجاسة و وًال مث يستعمل املاء لتخفأحلجر فضل فيقدم اأاجلمع بني املاء واحلجر و 
إلزالته النجاسة  رِ مدَ فضل من التنقية بنحو احلجر والَ أوحده  لُ سَ بلغ يف النظافة مث الغَ أ باليد ويكون

  .بالكلية
  يف  )6(وقال الزاهدي )5(ال املائعإن جتاوزت النجاسة خمرجها مل جيز فيه إيف خمتصره و  )4(يوقال القدور 

                          
االستنجاء يقتضي كشف العورة، وكشفها أمام الناس حمرم يف االستنجاء وغريه، فال يرتكب إلقامة سنة االستنجاء، وحيتال  )1(

: ، ومراقي الفالح مع حاشية الطحطاوي ص1/33الدرر على الغرر . كشف للعورة عند من يراهإلزالة النجاسة من غري  
  . 1/225، ورد احملتار 27

من اآلداب أن يسرت عورته حني يفرغ من االستنجاء والتجفيف، ألن الكشف كان : فإن مل يكن حبضرة الناس، فعند احلنفية
  . 1/31غنية املتملي . لضرورة وقد زالت

وعليه فينبغي أن يكون سرت العورة بعد الفراغ من االستنجاء . الكراهة، واحلرمة: حلنابلة يف التكشف لغري حاجة روايتانوعند ا

 . 1/97اإلنصاف . مستحبا على األقل

  . )ي(ساقطة من  )2(
)3(

، املعروف حبافظ الدين النسفيمام أيب الربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود للشيخ اإل، البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ينظر 
  . 2/163، م1997 -   ه1418، 1، طلبنان -دار الكتب العلمية بريوت

انتهت . هو حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان الشهري بالقدوري فقيه بغدادي من أكابر احلنفية )هـ428 -362(القدوري  )4(
من أكثر الكتب تداوال عند احلنفية، وشرح " تصر القدوريخم"املختصر املشهور بامسه : من مصنفاته. إليه رياستهم بالعراق

 . 5/24، النجوم الزاهرة؛ 1/93، اجلواهر املضية. خمتصر الكرخي، والتجريد

، أمحد بن حممد بن إمساعيل الطحاوي احلنفي، حاشية على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح، 2/230البحر الرائق، النسفي،  )5(
 . 1/29، هـ1318، األمريية ببوالقاملطبعة الكربى 

)6(
هو خمتار بن حممود بن حممد، أبو الرجا، جنم الدين الزاهدي العزميين نسبة إىل عزمني قصبة من : )هـ 658 -؟ (الزاهدي  

قصبات خوارزم، فقيه حنفي، أصويل، فرضي تفقه على عالء الدين سديد بن حممد اخلياطي، حممد بن عبد الكرمي الرتكستاين، 
احلاوي يف الفتاوى، واتىب شرح به خمتصر القدوري يف الفقه، وزاد األئمة، وقنية : من تصانيفه. وناصر الدين املطرزي، وغريهم

= 
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ال إ ئمل جيز  )1(]الدرهم[  رِ دْ كثر من قَ أجاوزت املخرج  إذانه أوذلك  هشرحه هذا مبهم البد من بيان
ن جتاوزت إبلوى فيجب قلعها باملائع و  وال ضرورة يف الكثري وال ثَ بَ يقلع اخلَ  ن احلجر الاملائع أل

بو أو  )3(حنيفة أيبوعند  �فكذلك عند حممد  )2(درهمال رِ دْ قل من قَ أالنجاسة املخرج وهي 
باملخرج  واملراد: قالوا. ن املخرج عضو ساقط االعتبارب ألجي العنهما  تعاىلرضي اهللا  )4(يوسف

 )5(]موضع[ وراءجتاوز  إذاجيب الغسل باملاء عندمها  إمناف جِ رْ نفس املخرج وما حوله من موضع الشَ 
  .الدرهم انتهى رِ دْ كثر من قَ أ جِ رْ الشَ 

                                                                                

، واألعالم 213، والفوائد البهية ص 2/166اجلواهر املضيئة . املنية لتتميم الغنية، واجلامع يف احليض وكتاب الفرائض
 . 1/211، ومعجم املؤلفني8/72

)1(
 ). س(ساقطة من  

 . )س(ساقطة من  )2(

)3(
الفقيه اتهد احملقق اإلمام، . ينتسب إىل تيم بالوالء. هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز) هـ 150 - 80(أبو حنيفة  

انقطع للدرس أصله من أبناء فارس، ولد ونشأ بالكوفة كان يبيع اخلز ويطلب العلم، مث : أحد أئمة املذاهب األربعة، قيل
، وعن اإلمام الشافعي أنه "قال فيه اإلمام مالك رأيت رجال لو كلمته يف هذه السارية أن جيعلها ذهبا لقام حبجته. واإلفتاء

يف " الفقه األكرب"له مسند يف احلديث، واملخارج يف الفقه، وتنسب إليه رسالة . الناس يف الفقه عيال على أيب حنيفة: "قال

، وأبو حنيفة حملمد أيب زهرة، واالنتقاء البن 1/26، واجلواهر املضية 9/4األعالم للزركلي ". العامل واملتعلم"ة االعتقاد، ورسال

 . 13/323/433، وتاريخ بغداد 171-122عبد الرب، 

)4(
من ولد سعد بن حبتة األنصاري صاحب . القاضي اإلمام. هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب: )هـ  181ـ ( أبو يوسف  

وهو أول . ويل القضاء للهادي واملهدي والرشيد. ، وهو املقدم من أصحابه مجيًعا�أخذ الفقه عن أيب حنيفة . �رسول اهللا 
ما قلت قوال : روي عنه أنه قال. ن معني وابن املديينوثقه أمحد واب. من مسي قاضي القضاة، وأول من اختذ للعلماء زيا خاصا

اخلراج، : من تصانيفه. إنه أول من وضع الكتب يف أصول الفقه: خالفت فيه أبا حنيفة إال وهو قول قاله مث رغب عنه قيل
  . 10/180، والبداية والنهاية 14/242، وتاريخ بغداد 222ـ  220: ة صئاجلواهر املضي، وأدب القاضي، واجلوامع

  . )س(، )ت(، )ي(ثبتناه من أما  )5(
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ىب أفيه احلجر عند  ئز نه جيأكثر من قدر الدرهم فالظاهر أحليل س اإلأعن ر  )1(جتاوز إذاما البول أو 
لكن يف  )2(جا الدرهم كذا يف السراج الوهّ  رِ دْ قل من قَ أكان   إذا الّ إ ئحنيفة وعند حممد ال جيز 

 رِ دْ قل من قَ أ خرآالدرهم وعلى موضع  رِ دْ قل من قَ أ حليل جناستهإ ن كان على طرفإ )3(اخلالصة
  .)4(انتهى معَ يزيد على قدر الدرهم جيُْ  عَ مجُِ  الدرهم لكن لو

جي بيده اليسرى يستن نأجاء باملاء على ما ذكره الزيلعي وغريه وسع وصفة االستنأحوط وذاك أفهذا 
يف  صابع قليالً على سائر األ صبعه الوسطىإويصعد  )5(مل يكن صائماً  إذا ما اسرتخ كل االسرتخاءبعد

ره ويغسل موضعها مث يصعد خنصره ويغسل موضعها بنص عديصمث ابتداء االستنجاء ويغسل موضعها 
ويف ، يكون صائماً  نأال إويبالغ فيه  ن ظَ  ةُ بَ لَ غَ  أوبيقني هر طقد  هنأه فيغسل حىت يطمأن قلبه تمث سباب

باليمني على حمل  مث يفيض املاء )7)(6(طهر ويف املفاتيحأمث يزيد ليكن  الً املاء قلي ب صُ الصة ويَ اخل
ويف النوازل ، ثر يدركه الكف حباسة اللمسأيبقى  حىت ال. صابع من اليسرىويدلك ببطن األ وِ جْ النَ 

                          
 . جتاوزت) ت(جاء يف  )1(

)2(
ي، كشف الظنون، حاجي خليفة، شرح خمتصر القدوري ومنهاج البيضاو : يف، السراج الوهاج املوضح لكل طالب وحمتاج  

2/985 . 

كشف . اثنتني وأربعني ومخسمائة ،542سنة : للشيخ اإلمام طاهر بن أمحد البخاري احلنفي السرخسي، املتوىف: اخلالصة )3(
 1/702الظنون، حاجي خليفة، 

 . 1/159اجلوهرة النرية، . 2/237البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  )4(

لو أدخل الرجل أصبعه أو غريها دبره، وبقي البعض : دخول طرف أصبع يف املخرج حال االستنجاء يفطر، قال النووي )5(
  . 6/314، واموع 2/330اإلقناع للشربيين اخلطيب . خارجا، بطل الصوم، باتفاق أصحابنا

، م التغييب ال يفسده، كما لو بقي طرفه خارجاً وذهب احلنفية إىل أن تغييب القطن وحنوه من اجلوامد اجلافة يفسد الصوم، وعد
مراقي الفالح . ألن عدم متام الدخول كعدم دخول شيء باملرة، كإدخال األصبع غري املبلولة، أما املبلولة باملاء والدهن فيفسده

 . 2/102، والدر املختار ورد احملتار 330، 1/329، وانظر تبيني احلقائق وحاشية الشليب عليه 370ص 

 . 2/1757كشف الظنون، حاجي خليفة، . املفاتيح يف الفروع، لإلمام خليل بن أمحد احلنفي )6(
  ). ت(، )ي(، )س(جاء النقاية يف  )7(
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الستنجاء حة عن موضع ائزالة الراإط رت يش )1(ةيد الزينئاخلشونة ويف الفوا إىلمن اللينة حىت يعود 
 لصباتعجز والناس عنه غافلون ويف اخلالصة وهل يشرتط عدد ا إذاال إ هصابع الذي استنجى بواأل

  .ليهإنه مفوض أوالصحيح 
نه يبتلى أال إن هذه النجاسة مرئية فاملعترب فيها زوال العني يقدر بالعدد أل وقال الزيلعي مث ال

املغسول  )3(رةطها ومع. ث وقيل بالسبع وقيل بالتسع وقيل بالعشرر يف حقه بالثالد قَ فيُـ  )2(بالوسوسة
ميسحها على  نأوله . دبأار بعد االستنجاء لى اجلدع )4(يطهر اليد كذا يف امللتقط ومسح اليد

تغسل ما ظهر منها ولو غسلت براحتها كفاها  رجل الة كملرأوا، كذا يف القنية  جرأو مستأجدار مسبٍل 
ونقله ا  )7(]ما ما اعتاده بعض الناس من صبه املاء يف كفه اليسرىأو [ )6(هذا )5(كذا يف فتح القدير

ح يف بعض رّ حيصل به املرام بل صَ  نْ أ دُ عَ بْـ يرام وترجيحا لعادة العوام يُـ  تكلفًا ال هاملقعد فمع كون إىل

                          
زين بن : الفوائد الزينية امللتقطة من الفرائد احلسنية، يف مذهب احلنفية، وهي تأليف على سبيل التعداد مساه به نسبة إىل مؤلفها )1(

، كشف )اخل. . . أمحد اهللا على الفقه يف الدين: (جنيم، مجعه مؤلفه من فوائد ابن جنيم ومل يبوبه لعدم انضباطه غالبا أوله
 . 2/1297الظنون، حاجي خليفة، 

  . الصوت اخلفي من ريح وحنوه: الوسوسة والوسواس لغة )2(

]. ١٦: ق[�mH��G��F��E��D��C��B��A �l: قال اهللا تعاىل. حديث النفس -بالكسر-والوسوسة والوسواس 
وسوس الرجل إذا اختلط كالمه ودهش، ومن ذلك ما روي عن عثمان : وحديث الرجل صاحبه بصوت خفي، وقال الفراء

وكنت : حزنوا عليه، حىت كاد بعضهم يوسوس، قال عثمان �حني تويف النيب  �أن رجاال من أصحاب النيب «: لأنه قا �
الشيطان  -بفتح الواو-والوسواس . ورجل موسوس إذا غلبت عليه الوسوسة. �منهم يريد أنه اختلط كالمه ودهش ملوته 

  . وس احمليطلسان العرب، والقام. يوسوس بصدر الرجل  ويوسوس إليه

  . )ت(يف  ةجاء طاهر  )3(
  . )ي(ساقطة اليد من  )4(
من شروح اهلداية ، احلنفي املعروف بابن اهلمام دفتح القدير للعاجز الفقري حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعو  )5(

 . 2/53هدية العارفني، الباباين، . للمرغياين يف الفروع جملدات مطبوع باهلند
  . 1/370تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، : ينظر )6(
 . )ي(ساقطة من  )7(
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قبله  ءالشروح بعدم حصوله به ولو مع استعمال ماء النهر كله ويغسل ذكره بعد احلجر ندبًا ويسترب 
كذا يف   دِ وْ به على انقطاع العَ لمين حىت يستقر قطجاع على شقة األاالض أوو التنحنح أ يباملش وجوباً 

لفة م خمتاالناس وعاد باعَ ن طِ أث مرات والصحيح وقيل يكتفي مبسح الذكر واجتناب ثال )1(الظهريية
يف و  )2(خانيةاله كذا يف الترت علم حبأحد أن كل أل ين يستنجأنه صار طاهرًا جاز له أفمن يف قلبه 

كان   )3(نإحيتشي بالقطن  وأ أتوض إذافرجه وسراويله باملاء  حن ينضأشرح الصغري للمنية وينبغي 
وكذا  ةيصلى الصال ما رَ دْ به قَ  الإن كان ال ينقطع إلوسوسة وجيب  قطعاً الشيطان يريد به كثريًا 

  .)4(احلكم يف احتشاء دبره انتهى
 أيضاً خر منه وكان هو الطرف اآل إىلنفذت ن إمل ينتقض وكذا  ةُ ل ول ومل تنفذ البِ ن ابتل الطرف األإو 

ن اخلروج مل يوجد خبالف ما لو نفذت وكانت القطنة عالية على حليل ألس اإلأمتسفًال عن ر  داخالً 
ة يف ن احتشت املرأإو  )6(عئوالبدا )5(النوازليف خمتارات  هُ رَ كَ ض ذَ نه ينتقإو حماذية له فأحليل س اإلأر 

                          
)1(

، تسع 619سنة : حممد بن أمحد القاضي احملتسب ببخارا البخاري احلنفي املتوىف: الفتاوى الظهريية، لظهري الدين أيب بكر 
أنه مجع كتابا من الواقعات والنوازل مما : ذكر فيها، )اخل. . . احلمد هللا املتفرد بالعالء املتوحد بالبقاء: (عشرة وستمائة، أوهلا

 . 2/1226كشف الظنون، حاجي خليفة، . يشتد االفتقار إليه وفوائد غري هذه

  ، ست ومثانني ومائتني 286سنة : املتوىف، لعامل بن عالء احلنفي، )بالفتاوى التاتارخانية: (زاد املسافر يف الفروع وهو املعروف  )2(
  . 2/947كشف الظنون، حاجي خليفة، . )اخل . . . احلمد هللا رب العاملني: ( أوله، إبراهيم بن حممد احلليب: انتخبها 
  . )ب(جاء وان كان يف  )3(
الكتب، الرياض،  عامل الدين، دار إسحاق، برهان مفلح، أبو ابن حممد بن اهللا عبد بن حممد بن املقنع، إبراهيم شرح املبدع )4(

 إمساعيل بن حممد بن اإليضاح، أمحد نور شرح الفالح مراقي على الطحطاوي حاشية. 1/60م، 2003/ هـ1423

 -  هـ1418 1لبنان، ط – بريوت العلمية الكتب اخلالدي، دار العزيز عبد حممد: هـ، حتقيق 1231احلنفي،  الطحطاوي

  . 1/89م، 1997
سئل نصر بن حيىي يف رجل كذا وكذا : صور فتاوى مجاعة من املشايخ بقوله: فإنه مجع، أليب الليث السمرقندي: كتاب النوازل   )5(

  . 2/1282كشف الظنون، حاجي خليفة، . أبو القاسم عن رجل كذا: كذا وكذا وسئل: فقال
الطبعة  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، لإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي، دار الكتب العلمية، بريوت، )6(

 . 1/230كشف الظنون، حاجي خليفة، . هـ1406الثانية، 



16 

 

الفرج اخلارج من الفرج الداخل مبنزلة  نّ أل ذُ فَ نْـ مل يَـ  وأ َفذَ داخل احلشو انتقض نَـ  ل تُ ارج فابَـ الفرج اخل
ن  إاحتشت يف الفرج الداخل ف إذاما أوقد وجد و . اخلروج من الفرج الداخل فيعتربليتني من الدبر اإل

رف الفرج كان حدثاً و حماذية لطأن كانت القطنة عالية إخر فاجلانب اآل إىلكانت البلة نفذت 
مري أقض لعدم اخلروج كذا يف شرح املنية للعالمة ابن تين الن كانت متسفلة عنه إد اخلروج و لوجو 
  .)1(احلاج
ن أرادوا أو مبتلة أخراجها رطبة إو أخروج القطنة  للنقض ام حيث شرطو أ مث الذي يظهر أيضاً وفيه 

احملل ولعل  )3(جافا بواسطة حرارة وأ )2(حالتئذكان   رطباً  صاا من داخلٍ أثر من حدث أيكون ا 
وهذا هو املراد  يءن خترج كما دخلت مل يصبها شأو مبتلة احرتاز عن أالتنصيص على كوا رطبًة 

  .انتهى )4(قض فاعلمتن كانت يابسة مل ينإقوهلم و  من
خبالف  اً إمجاعاجلوف من  هنأل صومها دَ سَ كله فَ   )5(القطن تَ بيّ رجها الداخل وغَ ة فأاملر  تْ شَ حَ ولو 

  ام وما نقل عن خزانة مبن اهلكمال الدين   ماماإلكله قال الشيخ   ذكره فغيبه ش حَ  إذاالرجل 
  
  
  

                          

)1(
 علماء من فقيه. حاج أمري بابن املعروف علي بن حسن بن حممد بن حممد بن حممد هو) هـ879 -825( حاج أمري ابن 

 أحد. الرزاق عبد الزين النحو، والصرف، واملعاين، والبيان، واملنطق، عن امللطي، وأخذ بالعالء تفقه. حلب أهل احلنفية، من
 لإلقراء وتصدى، وغريه اهلمام ابن له وأذن. فنون يف وغريها، وبرع الفقه، واألصلني يف اهلمام ابن البخاري، والزم العالء تالمذة
الفقه،  يف الي الفقه، وحلية أصول يف، اهلمام البن التحرير شرح يف والتحبري التقرير: تصانيفه من. وأفىت مجاعة به فانتفع
 . 7/278؛ األعالم، 9/210الالمع،  الضوء. والعصر سورة تفسري يف القصر وذخرية

  ). ت(ساقطة من  )2(
  . )ب(جاء جراحة يف  )3(
  . )ي(، )س(، )ت(، )ب(بتناه من أثوما ) أ(ساقطة من  )4(
، بن حممود املعروف حبافظ الدين النسفي مام أيب الربكات عبد اهللا بن أمحدللشيخ اإل، البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ينظر )5(

  . 5/2369، م 1997 -   ه 1418، 1، طلبنان -دار الكتب العلمية بريوت
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 يةاببطالن حك يضتبها يفسد صومه كاحتشائها مما تقفغيّ  )2(ذكره بقطنة ش حَ  إذا هنأ )1(لمكاأل
 حانهيف ذلك واهللا سبوالشك  )4(ما دام يف قصبة الذكرالدهن  )3(قطارإالفساد يف االتفاق على عدم 

ه على يد العبد الضعيف واملذنب وحسن توفيقي تعاىلالرسالة بعون اهللا  تْ زَ جنََ . حكمأعلم و أ تعاىلو 
 الربيعني املنتظم يف سلكخر آالث ثالنحيف عامل حممد بن محزة عفا عنهما رب العزة بني الصلواتني 

على عليه و  تعاىلالشرف صلى اهللا  يةاو العز يةالف من هجرة من ارتدى بغأشهور سنة تسع ومائة 
واحلمد هللا رب رضني األ وات واهل السمأصحابه وعلى سائر عباد اهللا الصاحلني من أله و آ

  .)5(العاملني
   

                          
يوسف بن علي بن حممد اجلرجاين احلنفي، ذكر فيه أن هذا الكتاب حميط جبل : خزانة األكمل يف الفروع، أليب يعقوب )1(

بالزيادات مث مبجرد ابن زياد واملنتقى والكرخي، وشرح الطحاوي وعيون  مصنفات األصحاب بدأ بكايف احلاكم مث باجلامعني مث
كشف الظنون، . ، اثنتني وعشرين ومخسمائة522سنة ) يوم عيد األضحى(املسائل وغري ذلك، واتفق بدايته يوم األضحى 

  . 1/702حاجي خليفة، 
  . )ب(ساقطة من  )2(
)3(

  . 5/105لسان العرب، ابن منظور، . يقطر قطرا وقطورا وقطرانا وأقطرقطر املاء والدمع وغريمها من السيال : قطر 

إذا وصل إىل املثانة أما ما دام يف قصبة الذكر فال يفسد صومه اتفاقا كذا يف اخلالصة وعارض به يف فتح القدير ما يف خزانة  )4(
فة قول أيب يوسف وحممد، وهو رواية عن األكمل لو حشا ذكره بقطنة فغيبها أنه يفسد كاحتشائها وأطال فيه وصحح يف التح

 . 5/317، النسفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق. أيب حنيفة لكن رجح الشيخ قاسم يف تصحيحه ظاهر الرواية

  . )ب(، )ي(زيادة يف  )5(
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  رسالة في الماء الذي يختلط به النجاسة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

البالد باستعمال ماء ر بلغين أنه ابتلى أهل بعض ، احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى
 )2(يفارق كثيف هأو بعضًا مث أنّ  أوصافه كال  ريّ غَ اخلارجة عن املراحيض فتُـ  واملياهُ  النجاساتُ  )1(خيالطه

وهو  )3(فو فيزول تغريه باجلريان يشربون منه ويتطهرون به يزعمون أنه يطهر باجلريانالنجاسات فيصَ 
ه على اجليفة ل ه أو جُ ماء النهر الذي جيري كل  جسّ نَ تَـ نه يَـ ع اوالبدئ )4(ح يف التحفةر خطأ فقد صَ 
 ماَ كَ حَ  دْ قَ س ال يطهر باجلريان فَـ نج تَ مَ املاء الُ   ُمَعِلّلَنيْ بأنّ  أسفلَ  وأنه ال جيوز التوضأ )5(املستبينة منه

                          
  . ختالطه) ت(جاء يف  )1(
  ). ت(ساقطة من  )2(
 . التغري يزول حىت ومكاثرا عليها املاء بصب يكون النجسة املياه تطهري أن إىل واملالكية احلنفية ذهب )3(

  . األرجح هو وهذا، جناسته باستمرار: وقيل، طهورا يعود املاء إن: قيل، قوالن املالكية فعند، بعضه بنزح أو، بنفسه التغري زال ولو
إذا بـََلَغ الَماُء قـُلتَـْين «: � النيب لقول، النجاسة غريته إذا إال ينجس ال فإنه قلتني بلغ إن املاء أن: إىل واحلنابلة الشافعية وذهب

 يكون حينئذ وتطهريه »إّن الَماَء ال يـَُنجُسُه َشْيٌء إال ما َغَلَب على رِيِحِه وطَْعِمِه وَلْونِهِ «: � وقوله »لم َيْحِمِل الَخَبثَ 
  . إليه اءم بإضافة أو، املكث بطول زال كأن: بنفسه التغري زال التغري، سواء بزوال

 وهي، تنجسه علة لزوال يطهر فإنه، متغري غري كثري املنزوح بعد وبقي، الكثري املتنجس املاء من نزح إن أنه على احلنابلة ونص
 . فيه النجاسة عني تكن مل إن طهور التغري نزحه مع زال الذي املنزوح وكذا. التغري

 به تغري وال القلتني يبلغ حىت إليه املاء بإضافة يكون وتطهريه، تغريه مل وإن النجاسة مبالقاة ينجس فإنه القلتني دون املاء كان وإن

،  13، 1/11 املربع الروض، 22، 1/21 احمللي شرح على وعمرية القليويب. يطهر مل القلتني يبلغ فلم طهور بإيراد كوثر ولو

  . 42، 1/41 القناع كشاف
، مثان وسبعني 487سنة : التحفة يف أصول الفقه، إمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد اهللا اجلويين الشافعي، املتوىف )4(

  . 1/377كشف الظنون، حاجي خليفة، . وأربعمائة
  ). ت(ساقطة  )5(
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أن أجزاء اجليفة ال ختالطه وال تُِغّري شيئاً من أوصافه فكيف يطهر  )2(ه ومعلومُ م طهارتِ وعدِ  )1(بنجاَستهِ 
 )4(وانتشرت فيه كله وغّريت أوصافه ُكًال أو بعضًا بعد مفارقة كثيف )3(خالطته  النجاسات رٍ  ماءَ 

ان عّدًا واستوعبوها ومل يعدوا اجلري )5(راته باجلريان وقد أحصى علماؤنا املطه ري غَ النجاسات وزوال تَـ 
طهارته أن خيالطه املاء الطاهر  إىلالسبيل  إمنارًا على ما مسعت و طه منها بل صرحوا بعدم كونه مُ 

عدم طهارته العقل القومي وال حول وال  إىلي ه الطبع السليم ويهتدالكثري اجلاري فيغلبه على أنه يعاف
عامل حممد بن محزة عفا عنهما  توفيق ربه القدير إىلقوة إال باهللا العلى العظيم مشقه العبد الفقري 

  .)6(امللك ذو العزة مبحمد سيد األنام وآله وصحبه الكرام عليه وعليهم الصالة والسالم

   

                          
  ). ب(ساقطة من  )1(
  . بعدم) ت(جاء يف  )2(
  اجزاء النجاسات  )ت(جاء يف  )3(
 ). ساقطة من ت )4(

)5(  جرم بذي تنجس إذا والنعل اخلف فيطهر، العني وانقالب، واليبس، واملسح، والفرك، الدلك: املطهرات من احلنفية عد 
 بانقالب واحلمار واخلنزير، باليبس املتنجسة واألرض، باملسح واملرآة كالسيف الصقيل ويطهر، بالفرك اليابس واملين، بالدلك

  . بعدها وما 70/  1 احلقائق تبيني، بعدها وما 206/  1 عابدين ابن حاشية. ملحا فصارا اململحة يف وقعا لو كما،  العني
 إذا مما وحنوه الورد وماء كاخلل،  قالع طاهر مائع وبكل، املطلق باملاء النجاسة تطهري جيوز أنه إىل يوسف وأبو حنيفة أبو وذهب

ْحَدانَا ِإال ثـَْوٌب َواِحٌد َتِحيُض ِفيِه فَِإَذا َأَصابَُه «: قالت أا عنها تعاىل اهللا رضي عائشة روت ملا، انعصر عصر َما َكاَن ِإلِ
 أقلع ألنه؛ أوىل بل كاملاء الطهارة يفيد أن فوجب، بطبعه مزيل وألنه. حكته أي »َشْيٌء ِمْن َدٍم قَاَلْت ِبرِيِقَها فـََقَصَعْتُه ِبظُْفرَِها

 ألا، متناهية والنجاسة، به املاء لون يتغري وهلذا، مرة كل يف النجاسة من شيئا يزيل املائع أن بالضرورة ونعلم نشاهد وألنا، هلا
، 1/69 احلقائق تبيني، 1/133 القدير فتح. ااورة لعدم طاهرا احملل بقي أجزاؤها انتهت فإذا، متناهية من جواهر مركبة
 . 181، 1/25 القناع كشاف 1/18 وعمرية القليويب، 34، 1/33 الكبري الشرح، 70

  ). ت(ساقطة من  )6(
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  اللحية إلىإيصال الماء رسالة في 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

أنه ال خالف بني علمائنا يف وجوب إيصال املاء : احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى اعلم
 إىلمنها ومل يصل املاء  ةٍ رَ عْ يف شَ  ةً دَ قْ مجيع اللحية ظاهرها وباطنها يف الغسل حىت لو حصلت عُ  إىل

جيب على و  )2(ففي الوجيزال خالف فيه بني علماء الشافعية وكذا  )1(من اجلنابة جْ رُ داخلها مل خيَْ 
  .ثناء اللحية انتهىأ إىلالرّجل إيصال املاء 

وحليته  هرأس رِ عْ صابعه العشرة بني شَ أويف السراج الوّهاج ويدخل  )3(والدرروهكذا يف القنية والغرر 
وهي معاطف البدن فإن بقي  )4(غابتهه ومشرِ بَ ه وَ رِ عْ مجيع شَ  إَىل ليكون أسهل لدخول املاء ويوصل املاء 

  .منه شيء مل يصب املاء فهو على جنابة حىت يغسل ذلك املوضع انتهى

                          
 عن روي ملا وذلك، خفيفا أو كثيفا الشعر كان سواء اللحية حتت البشرة غسل الفقهاء مجهور عند اجلنابة من الغسل يف جيب )1(

مث  فمن: علي قال» ِبَها َكَذا وََكَذا ِمَن النارِ َمْن تـََرَك َمْوضَع َشْعَرٍة ِمْن َجَنابٍَة لْم يـَْغِسْلَها ُفِعَل «: قال � النيب عن � علي
إّن َتْحَت كل َشَعَرٍة َجنابًَة فاْغِسُلوا الشْعَر واتـُقوا «: قال � النيب أن هريرة أيب شعره، وحلديث جيز وكان، شعري عاديت
 وجيب، ذلك جيب ال: احلنابلة عند وجه ويفمنه،  اسرتسل ما حىت أثنائه إىل املاء وإيصال غسله جيب نفسه والشعر. »الَبَشَرةَ 

، 1/134 الكبري الشرح على ، والدسوقي1/13 اهلندية ، والفتاوى1/102 عابدين ابن. اللحية شعر ختليل املالكية عند

  . 1/81 املنتهى ، وشرح1/228 قدامة البن ، واملغين1/66 القليويب وحاشية
، سبع وسبعني 677سنة : سليمان بن أيب العز احلنفي، املتوىف: ، للقاضي صدر الدين)اجلامع(الوجيز اجلامع ملسائل   )2(

  . 2/2001كشف الظنون، حاجي خليفة، . وستمائة
  الدرر والغرر )3(

عسكر السلطان حممد بن للموىل املعروف مبالخسرو وهو حممد بن فرامرز بن خواجة علي الشهري مبوالنا خسرو وقد كان قاضيا ل
مرادخان مث تقلد منصب الفتوى ومن مصنفاته املرقاة يف األصول واملراة شرح املرقاة وحواشي تفسري القاضي وحواشي التلويح 
شرح التنقيح وحواشي شرح العضد ملختصر ابن احلاجب وحواشي شرح املطول ورسالة الوالء وحواش على أوائل تفسري 

أمساء الكتب، مكتبة مشكاة، . وتويف سنة مخس ومثانني ومثامنئة، ة بتفسري سورة األنعام وغري ذلكالبيضاوي ورسالة متعلق
1/60 . 

)4(
   .قاموس عريب عريب. ما َستَـَرَك منهُ : وَغيابَُة كل شيءٍ   
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الشعر ويف شرحها للعالمة ابن أمري احلاج ثناء اللحية و أ إىلويف منية املصلي ويفرض إيصال املاء 
بالبدن وعدم احلرج يف  هوإيصال )1(�اللحية وغريها ظاهرًا وباطنًا حلديث علي  رِ عْ وجيب غسل شَ 

  .إيصال املاء إليه انتهى
 رُ عْ الش  سواء قل رًا شَ من كتب الشافعية جيب استيعاب البدن بالغسل شعرًا أو بَ  )2(األخيار يةاويف كف

  .َسل عنه انتهىرتَ وله أو ما اسْ الرأس أو البدن وسواء أص رَ عْ وسواء شَ  فَ ثُ كَ  وأ ف وسواء خَ  رَ ثُـ كَ أو ا 
من الرأس إن كان مفتوًال والصحيح  )3(اخلالف بني علمائنا يف وجوب غسل الشعر املسرتسل إمناو 

كما يف   جِ ال املاء إليه بال خالف لعدم اَحلرَ كان منقوضًا فيجب إيص  إذاا وجوبه للرجال دون املرأة وأمّ 
اعلم وأحكم لنا منقه عامل حممد بن  تعاىلاللحية على ما هو املشهور يف كتب املذهب واهللا سبحانه و 

    . مت متمحزة غفر هلما من ذو الشرف والعزة 

                          
 فمن: علي قال» ِبَها َكَذا وََكَذا ِمَن النارِ َمْن تـََرَك َمْوضَع َشْعَرٍة ِمْن َجَنابٍَة لْم يـَْغِسْلَها فُِعَل «: قال � النيب عن � علي عن )1(

  . 1/115، )249: (يف الغسل من اجلنابة، رقم: الطهارة، باب: شعره أخرجه أبو داود، كتاب جيز شعري، وكان مث عاديت
للشيخ تقي الدين أيب بكر ابن قاضي عجلون الشافعي، : تصحيح) الغاية(كفاية األخيار يف حل غاية االختصار، وعلى  )2(

  . 2/1189كشف الظنون، حاجي خليفة، . 928سنة : املتوىف
، قول يف والشافعية قول يف واملالكية احلنفية فذهب الوضوء يف اللحية من الفرض حد عن خرج ما غسل يف الفقهاء اختلف )3(

، الفرض حمل عن خارج شعر ألنه، الوجه من ليس ألنه، ختليله وال مسحه وال غسله جيب ال أنه إىل، أمحد عن رواية وهو
 . الرأس مسح مع مسحه جيب ال، الرأس عن الرأس شعر نزل من ما فأشبه

 . مسنون اللحية من املسرتسل الشعر هذا غسل إن: احلنفية قال قد مث

 ظاهر غسل وجوب إىل، أصحابه عليه الذي أمحد مذهب ظاهر وهو، املعتمد يف والشافعية القرايف ذكره قول يف املالكية وذهب
 جاوز ما غسل جيب وإمنا: الشافعية قال، جاوزه أو الفرض حمل حاذى سواء الفرض حمل يف نابت هو مما كلها الكثيفة اللحية

 فإنه، عنه الرأس شعر من نزل ما خبالف، واملواجهة التوجه معىن يف الوجه تشارك اللحية ألن: احلنابلة وقال، بالتبع الفرض حمل

، 1/117 واملغين، 1/48 والقليويب، 258، 1/249 والذخرية، 69 - 1/68 عابدين ابن. الرتؤس يف الرأس يشارك ال

  . 1/51 املنتهى وشرح
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  رسالة في تضمين الوضوء
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 دأروعي فيه السنة بأن بُ  الوضوءَ  سلُ الغُ  نُ م ضَ تَ أنه يَـ  اعلماحلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى 
كمال الدين ابن   ماماإلقال  )3(يف الصالة )2(حىت اختلف يف انتقاضه بالقهقهة راعَ أو مل تُ  )1(بالوضوء

                          
 اغتسل إذا � اهللا رسول كان"  عنها اهللا رضي عائشة كامًال، حلديث الوضوء الغسل يف يسن أنه إىل الفقهاء مجهور ذهب )1(

  . املندوبات من املالكية وعده".  للصالة وضوءه توضأ مث، يديه فغسل بدأ اجلنابة من
  ؟ غسله آخر يف أو وضوئه يف يغسلهما هل، الرجلني غسل حمل يف الفقهاء واختلف
 يكمل بل، الغسل آخر إىل قدميه غسل يؤخر ال أنه إىل املذهب من الصحيح يف واحلنابلة، األصح يف والشافعية. احلنفية فذهب

  . الرجلني بغسل الوضوء
 غسل يؤخر إنه قول احلنفية وعند، عائشة حديث ظاهر وهو، الغسل ماء فيه جيتمع حمل يف واقفا كان ولو: عابدين ابن قال

 حديث وإطالق، األكثر إطالق ظاهر وهو: عابدين ابن قال. أمحد عن ورواية الشافعية عند األصح مقابل مطلقا، وهو قدميه
 األمران ثبت وقد، الوضوء حصل فعل فكيف وإال، األفضل مها يف إمنا القوالن وهذان: الشافعية قويل عن النووي قال، ميمونة

  . � النيب فعل من الصحيح يف
. عابدين ابن قال. الوضوء يف غسلهما وإال. قدميه غسل فيؤخر املاء فيه جيتمع مكان يف كان إن وهو، ثالث قول احلنفية وعند

  . والكايف واملبسوط اهلداية يف به وجزم، اتىب يف صححه
  . األفضلية يف سواء يغتسل حىت غسلهما وتأخري الوضوء مع رجليه غسل بأن أمحد اإلمام عن رواية احلنابلة وعند

 األحاديث يف غسلهما بتأخري التصريح جاء قد الغسل؛ ألنه فراغ بعد الرجلني غسل تأخري ندب إىل الراجح يف املالكية وذهب

 وحاشية، 1/106 عابدين ابن حاشية. املقيد على حيمل واملطلق، اإلطالق األحاديث بعض يف ووقع، ميمونة كحديث

  . 1/217 واملغين، 252/ 1 واإلنصاف، 152/  1 القناع وكشاف، 182/  2 ، واموع1/136 الدسوقي
، الصحاح وخمتار، املنري واملصباح، العرب لسان. الضحك اشتداد هو: وقيل، ضحكه يف ورجع مد إذا قهقه مصدر القهقهة )2(

  . 1/98 عابدين ابن وحاشية

  . 1/39 اتهد وبداية، 1/42 الرائق والبحر، 181 ص التعريفات. وجلريانه له املسموع الضحك: االصطالح ويف
 يف القهقهة أن إىل) واحلنابلة والشافعية املالكية( الفقهاء مجهور فذهب، الصالة يف بالقهقهة الوضوء نقض يف الفقهاء اختلف )3(

  . الصالة وتفسد، الوضوء تنقض ال الصالة

= 
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ه ثابُت يف اختلف فيه فقيل ال يعيد ألنّ ؟ ى فقهقه هل يعيد الوضوءوصل  بُ نُ ولو اغتسل جُ اهلمام 
 ن الوضوَء والصحيح أنه يعيد أل )1(مل تُبِطل املتّضمَن الُغسَل ال تُبْطل اُملَتَضمنَ  إذاف لِ سْ ضمن الغُ 

  .إعادَته واجبة عقوبًة كذا يف احمليط انتهى
وهو األوفق  )2(وقال املوىل عصام. ال العالّمة ابن أمري احلاج وهو متّجهوق أيضاً وصّححه يف اخلانية 
منقوض بسائر النواقض ونقل الشيخ  إخل لِ سْ ه ثابت يف ضمن الغُ أن قوله ألنّ  للحديث و ال خيفى

يتضمن  لُ سْ عن القاضي أن نصوَص الشافعي رمحه اهللا الغُ  يف شرح املشكاة يعالء الدين القار 
كذلك   تعاىلرمحه اهللا وقال ومذهب أىب حنيفة رمحه اهللا  )3(قول مالك هنّ به عنهما وأالوضوء فيجتزئ 

  .انتهى

                                                                                

 ومغين، 1/178 البجريمي وحاشية، 1/123 والدسوقي الكبري الشرح. الصالة يف الضحك من الوضوء الشافعية واستحب

  . 1/177 واملغين، 1/131 القناع وكشاف، 2/62 واموع، 1/32 احملتاج
 تنقض -وسجود ركوع هلا ما وهي-كاملة  صالة يف القهقهة أن إىل -والثوري والنخعي احلسن عن روي ما وهو- احلنفية وذهب

  . 35 ـ 34/  1 القدير وفتح، 32/  1 الصنائع وبدائع، 11/  1 االختيار. الصالة وتفسد، الوضوء
  ). م(ساقطة من  )1(
  . عصام الدين) ت(جاء يف  )2(
هو مالك بن أنس بن مالك األصبحي األنصاري إمام دار اهلجرة، وأحد األئمة األربعة عند أهل : )هـ  179 - 93( مالك  )3(

يتحّرى فيمن : وكان مشهورا بالتثبت والتحري. أخذ العلم عن نافع موىل ابن عمر، والزهري، وربيعة الرأي، ونظرائهم. السنة
ما : "وروي عنه أنه قال". ال أدري: "ال يبايل أن يقول: يأخذ عنه، ويتحّرى فيما يرويه من األحاديث، ويتحرى يف الفتيا

كان رجال . اشتهر يف فقهه باتباع الكتاب والسنة وعمل أهل املدينة". أفتيت حىت شهد سبعون شيخا أين موضع لذلك
وقد امتحن قبل ذلك، . فأتاه الرشيد فجلس بني يدي مالك. العلم يؤتى: ه فيحدثه فأىب وقالوجه إليه الرشيد ليأتي: مهيبا

وكان سبب ذلك أنه أىب إال أن يفيت بعدم . ومدت يداه حىت احنلت كتفاه. فضربه أمري املدينة ما بني ثالثني إىل مائة سوط
وله الرد على . وتفسري غريب القرآن، ومجع فقهه يف املدونة املوطأ،: من تصانيفه. ميالده ووفاته باملدينة. وقوع طالق املكره

، ووفيات األعيان 10/5، وذيب التهذيب 28 - 11الديباج املذهب ص . القدرية، والرسالة إىل الليث بن سعد
1/439 .  
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 )3(حجر )2(العلماء عليه ولكن نازعه شيخ اإلسالم ابن إمجاعيف شرح البخاري  )1(وادعى ابن بطال
مجاعة منهم داود وأبو ه ال جيزئ عن الوضوء عند نّ لوضوء وقال إأ بادَ بْ هم فيما مل يُـ إمجاعرمحه اهللا يف 

وبعده فرض  )5(سنة لِ سْ فما نقل يف ظهر بعض الكتب عن بعض املعتربات أن الوضوء قبل الغُ  )4(ثور
ابتلى  نّ مَ به إالّ  )7(ر تَـ فْ ال يَـ . وكتب املذهب منه براء اءمقام الفرض افرتاء بال امرت  )6(ألن السنة ال يقوم

                          

 فقيه. قرطبة أهل من. باحلديث عامل. باللجام ويعرف، بطال بن امللك عبد بن خلف بن علي هو: )هـ 449 -( بطال ابن )1(
: أيضا له. للمرتجم البخاري شرح كتابه من الباري فتح يف كثرياً  حجر ابن عنه ينقل. ميانيون األندلس يف بطال وبنو. مالكي

 الزكية النور وشجرة؛ 7/87 املؤلفني ومعجم؛ 3/283 الذهب وشذرات؛ 5/96 للزركلي األعالم. احلديث يف االعتصام

 . 115 ص

  . بن حجر) ت(جاء يف  )2(
هو أمحد بن علي بن حممد، شهاب الدين، أبو الفضل الكناين العسقالين، : )هـ  852 - 773( ابن حجر العسقالين  )3(

 -قوم يسكنون بالد اجلريد وأرضهم قابس يف تونس ) آل حجر(نسبة إىل  -املصري املولد واملنشأ والوفاة، الشهري بابن حجر 
ومعرفة العايل والنازل، وعلل األحاديث  انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم،. كان حمدثًا فقيًها مؤرًخا. من كبار الشافعية

تصدى لنشر احلديث وقصر نفسه عليه . ارحتل إىل بالد الشام وغريها. تفقه بالبلقيين والربماوي والعز بن مجاعة. وغري ذلك
مشيخة درس يف عدة أماكن وويل . مطالعة وإقراء وتصنيًفا وإفتاء، وتفرد بذلك حىت صار إطالق لفظ احلافظ عليه كلمة إمجاع

من . زادت تصانيفه على مائة ومخسني مصنًفا. البيربسية ونظرها واإلفتاء بدار العدل، واخلطابة جبامع األزهر، وتوىل القضاء
فتح الباري شرح صحيح البخاري مخسة عشر جملًدا، والدراية يف منتخب ختريج أحاديث اهلداية، وتلخيص احلبري يف : تصانيفه

، ومعجم املؤلفني 7/270، وشذرات الذهب 1/87، والبدر الطالع 2/36الضوء الالمع . بريختريج أحاديث الرافعي الك
2/20 .  

. بغداد أهل من. كلب بين من أصله. لقبه"  ثور أبو"  و اليمان أيب بن خالد بن إبراهيم هو: )هـ 240 - 170( ثور أبو )4(
 على وفرع الكتب صنف، وفضال وورعا فقها الدنيا أئمة أحد كان: " حيان ابن قال. الشافعي اإلمام أصحاب من فقيه

 منها كتب له"  اجلمهور فيه فارق شذوذا له أن إال األثر من روى فيما الطريقة حسن كان: " الرب عبد ابن وقال"  السنن

  . 2/87 احلفاظ وتذكرة، 1/30 للزركلي واألعالم، 1/118 التهذيب ذيب. والشافعي مالك اختالف فيه ذكر كتاب
  . 5/190الوضوء قبل الغسل، : احلنفي، باب العيين الدين البخاري، بدر صحيح شرح القاري عمدة )5(
 . ال تقوم) ت(جاء يف  )6(

 . اليقر) م(جاء يف  )7(
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السنة ما شرع  نَ فإّن مِ . السنة ال تقوم مقام الفرض مردود َألن  )3(: قوله )2(وإتباع اخليال. )1(البَ باخلَ 
ر يعرفها املتّتبع على أن ء الوضوء على قول وله نظائدْ  يف بِ الرسغني إىلسنة وتقع فرضًا كغسل اليدين 

السنة البداءة به وهو الصحيح يف  إمناالصحيح يف غسل أعضاء الوضوء يف بدء الغسل كونه فرضًا و 
وقد دّل على ذلك املطلوب  تعاىليقول العبد الضعيف عصمه اهللا  أيضاً ء الوضوء دْ ين يف بِ غسل اليد

  )6(والنسائي )5(وأبو داود )4(مذيالرت  أخرجهمرفوعة منها ما  أحاديثعّدة 

   

                          
خبال أي مس وبه خبل أي شيء من أهل األرض وقال الليث اخلبل جنون أو شبهه يف القلب ورجل خمبول وبه خبل وهو  )1(

لسان العرب، ابن . خمبل ال فؤاد معه، وقوله يف التنزيل العزيز ال يألونكم خباال قال الزجاج اخلبال الفساد وذهاب الشيء
 . 11/196منظور، 

 . 226: 11لسان العرب، ابن منظور، . اليقظة واحللمما تشبه لك يف : اخليال )2(

  ). ت(ساقطة من  )3(
من أئمة علماء احلديث . حممد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الرتمذي، أبو عيسى: )هـ 279 - 209(الرتمذي  )4(

من . املثل يف احلفظكان يضرب به . شاركه يف بعض شيوخه. تلميذ للبخاري. من أهل ترمذ، على ر جيحون. وحفاظه
أحد الكتب الستة املقدمة يف احلديث عند أهل السنة، والشمائل النبوية، . اجلامع الكبري املعروف بسنن الرتمذي: تصانيفه

 . 9/387، والتهذيب 95: األنساب للسمعاين ص. والتاريخ، والعلل يف احلديث

. طلبه يف رحل. احلديث أئمة من كان. سجستان من أزدي، بشري بن األشعث بن سليمان هو) هـ 275 - 202( داود أبو )5(
 عنه وروى. أمحد اإلمام أصحاب كبار من معدود. يرويها حديث مليون نصف من حديث) 4800( كتابه يف واختار
. والبعث، املراسيل: أيضا مصنفاته من. تويف وا، احلديث ا ينشر لكي، هلا الزنج ختريب بعد البصرة إىل انتقل. املسائل
 . 3/182 للزركلي واألعالم، 1/162 يعلى أيب ابن وطبقات، 118 ص يعلى أليب احلنابلة طبقات

)6(
) نسا(أصله من . هو أمحد بن علي بن شعيب، النسائي اإلمام احملدث صاحب السنن: )هـ 303 - 215(النسائي  

قيل إن شرطه يف . مث استقر مبصر. الشيوخ حىت برعخرج منها، وجال يف العامل اإلسالمي يسمع احلديث ويلقى . خبراسان
. خرج إىل دمشق فسئل عن فضائل معاوية، فأمسك، فضربوه يف اجلامع وأخرجوه. الرواة أقوى من شرط البخاري ومسلم

السنن الكربى، واتىب وهو السنن الصغرى، والضعفاء، : من تصانيفه. مكة، ومات يف الرملة بفلسطني فخرج قاصداً 
 . 11/123، والبداية والنهاية 1/164، واألعالم للزركلي 2/241تذكرة احلفاظ . ئص علي، وفضائل الصحابةوخصا
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َكاَن الَ « �عنهما أن النيب  تعاىلرضي اهللا  )2(رمحهم اهللا عن الصديقة بنت الصديق )1(وابن ماجه
على ما يف علم األصول هو التأّسي وال صاِرَف  �األصل يف أفعاله  فإن  )3(»يـَتَـَوضُأ بـَْعَد اْلُغْسلِ 

كان   �نه ن أهل املذهبني حيتمل أن معناه أح مبيافإن قيل واقعُة حاٍل ال عموم هلا قال شراح املص
وال يتوضأ بعده وأَنه ال يتوضأ ال قبل الغسل وال بعده الرتفاع احلدث األصغر  لِ سْ يتوضأ قبل الغُ 

نه يثبت جواز البعض صلى يف الكعبة وقد قالوا أ �ه ن أ رب قلنا هو كما ُرويَ بارتفاع احلدث األك
  )4(احلاكم أخرجهبفعله وجواز البعض اآلخر بالقياس ومنها ما 

                          
رحل . القزويين، أبو عبد اهللا، ابن ماجه من أئمة احملدثني) بالوالء(هو حممد بن يزيد الربعي : )هـ 273 - 209(ابن ماجه  )1(

. وهو لقب والده، وقيل اسم أمه. وماَجْه باهلاء ال بالتاء، وقيل بالتاء أيًضا .إىل البصرة وبغداد والشام ومصر واحلجاز والري
، 5/90املنتظم . السنن وقد اعترب عند املتأخرين سادس كتب احلديث الستة، وتفسري القرآن، وتاريخ قزوين: من تصانيفه

 . 2/189، وتذكرة احلفاظ 8/15واألعالم للزركلي 

. أم املؤمنني، وأفقه نساء املسلمني. هي عائشة الصديقة بنت أيب بكر الصديق عبد اهللا بن عثمان: )هـ 58ق هـ ـ  9(عائشة  )2(
وكان مسروق إذا . وكان أكابر الصحابة يراجعوا يف أمور الدين. هلا خطب ومواقف. كنيت بأم عبد اهللا. كانت أديبة عاملة
. يف خالفته أشياء، مث ملا قتل غضبت ملقتله �ن نقمت على عثما. حدثتين الصديقة بنت الصديق: روى عنها يقول

للزركشي . ، وكان موقفها املعروف يوم اجلمل مث رجعت عن ذلك، وردها علي إىل بيتها معززة مكرمة�وخرجت على علي 
ـ  2/182، ومنهاج السنة 2/760، وأعالم النساء 4/359اإلصابة . اإلجابة ملا استدركته عائشة على الصحابة" كتاب 
198 .  

 . 13/168املصنف، ابن أيب شيبة، . 1/71، )107: (الغسل، رقم: سنن الرتمذي، باب )3(

)4(
حممد بن عبد اهللا بن محدويه بن نعيم الضيب، الطهماين : )م 1014 - 933= هـ  405 - 321(: احلاكم النيسابوري 

 مولده ووفاته يف. حفاظ احلديث واملصنفني فيهمن أكابر : النيسابوري، الشهري باحلاكم، ويعرف بابن البيع، أبو عبد اهللا
وويل قضاء . هـ وحج، وجال يف بالد خراسان وما وراء النهر، وأخذ عن حنو ألفي شيخ 341رحل إىل العراق سنة . نيسابور

ني وكان ينفذ يف الرسائل إىل ملوك بين بويه، فيحسن السفارة بينهم وب. مث قلد قضاء جرجان، فامتنع 359نيسابور سنة 
وقع من : صنف كتبا كثرية جدا، قال ابن عساكر. وهو من أعلم الناس بصحيح احلديث ومتييزه عن سقيمه. السامانيني

وهو عندي من : قال فيه السبكي) خ-تاريخ نيسابور (منها . تصانيفه املسموعة يف أيدي الناس ما يبلغ ألفا ومخسمائة جزء
، ه عرف تفنن الرجل يف العلوم مجيعها، واملستدرك على الصحيحني، واالكليلأعود التواريخ على الفقهاء بفائدة ومن نظر 

= 
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َوَأي ُوُضوٍء «سئل عن الوضوء بعد الغسل فقال  �عنهما أن النيب  تعاىلرضي اهللا  )1(عن ابن عمر
وأّي «عليه بلفِظ  )3(وقد رواه نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما موقوفاً  )2(»َأْفَضُل ِمَن اْلُغْسلِ 

ذكره ابُن بطال يف شرح  )5(»وأي ُوضوٍء أتم من الغسل«وساُمل بلفظ  )4(»وضوٍء أعُم من الغسل
، ع األحواليف وقائ، ري فالغسل الواقع يف السؤال عام فكذا اجلواب على إن ترك االستفصالالبخا

على أن العربة بعموم اللفظ  أيضاً وقاله علماؤنا  ه اهللاقاله الشافعي رمح، لَة العموم يف األقوالزِ نْ يـُّنزُل مَ 
  )6(الطرباين أخرجهال خبصوص السبب على ما يف أصول املذهبني ومنها ما 

   

                                                                                

، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم، واملدخل يف أصول احلديث، وتراجم الشيوخ والصحيح يف احلديث، وضائل الشافعي
 . 6/227األعالم، الزركلي، . ومعرفة أصول احلديث وعلومه وكتبه املطبوع باسم معرفة علوم احلديث

)1(
. �صاحب رسول اهللا . قرشي عدوي. هو عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، أبو عبد الرمحن: )هـ  73 -ق هـ  10( ابن عمر  

أفىت الناس ستني . شهد اخلندق وما بعدها، ومل يشهد بدرا وال أحًدا لصغره. نشأ يف اإلسالم، وهاجر مع أبيه إىل اهللا ورسوله
كان آخر من . كف بصره يف آخر حياته. شهد فتح إفريقية. وملا قتل عثمان عرض عليه ناس أن يبايعوه باخلالفة فأىب. سنة

 . 4/246األعالم للزركلي . �املكثرين من احلديث عن رسول اهللا هو أحد . تويف مبكة من الصحابة

 اهللا، دار رمحهما الذهيب للحافظ التلخيص وبذيله النيسابوري احلاكم اهللا عبد أىب احلافظ الصحيحني، لإلمام على املستدرك )2(
  . 1/270لبنان،  -بريوت املعرفة

ُمسَي موقوفاً ألنه وقف به عند الصحايب، و مل يرفعه إىل . هو ما ُأضيف إىل الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم: احلديث املوقوف )3(
  . 4/313املوسوعة اإلسالمية املعاصرة، . و بعض العلماء يطلقون على املوقوف اسم األثر. �النيب 

  . 12/226، )13377: (معجم الطرباين الكبري، رقم )4(
  . 1/178، )813: (الدليل على دخول الوضوء يف الغسل، رقم: سنن البيهقي الكربى، باب )5(
من طربية بفلسطني، ولد بعكا، ورحل إىل . هو سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطر، أبو القاسم): هـ 360 - 260(الطرباين  )6(

له ثالثة معاجم املعجم الصغري، واملعجم األوسط، واملعجم الكبري وكلها يف . ر وغريها، وتويف بأصبهاناحلجاز واليمن ومص
 . 6/240، وذيب ابن عساكر 4/59األعالم للزركلي، والنجوم الزاهرة . وله تفسري، ودالئل النبوة. احلديث
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َلْيَس ِمنا« )2(رضي اهللا عنهما مرفوعاً  )1(عن ابن عباس ففيه تصريٌح  )3(»َمْن تـََوضَأ بـَْعَد اْلُغْسِل فـَ
 تعاىلصلوات اهللا ، سيد املرسلني هُ ن نه مل يقنع مبا سَ وذلك أ لِ سْ ووعيٌد ملن توضأ بعد الغُ باملطلوب 

ووفقنا ، عن اتباع اهلوى تعاىلعصمنا اهللا ، ينِ حدث يف الد ه ما أيوزاد عل، وسالم عليهم أمجعني
رمحة ربه  إىلالرسالة على يد العبد الفقري  جنزت، وفضله الكرمي، بلطفه العميم، القتفاء اهلدى

يوم األحد الثاين والعشرون من مجادى ، عفا عنهما امللك رب العزة، عامل حممد بن محزة، وإحسانه
  .عشر وألف اآلخرة املنتظمة يف شهور سنة مائة وأربع

                          
أسلم صغريًا . حرب األمة وترمجان القرآن. قرشي هامشي. هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب: )هـ 68 - ق هـ  3(ابن عباس  )1(

كان . وكف بصره يف آخر عمره. شهد مع علي اجلمل وصفني. كان اخللفاء جيلونه. بعد الفتح وروى عنه �والزم النيب 
األعالم . تويف بالطائف. ا للشعر، ويوًما لوقائع العربللفقه، ويوًما للتأويل، ويوًما للمغازي، ويومً  جيلس للعلم، فيجعل يوماً 
  . 26: للزركلي، ونسب قريش ص

 اتصل بعدمها، سواء من تابعي، أو أو صحايب إليه أضافه سواء فعال له، أو قوال � النيب إىل أضيف ما: املرفوع احلديث )2(
  . 60: الفحل، ص ياسني ماهر. د: العراقي، حتقيق والتذكرة، احلافظ التبصرة شرح. ال أم إسناده

  . 3/241دار احلرمني، احلسيين،  إبراهيم بن احملسن عبد ، حممد بن اهللا عوض بن طارق: حتقيقاملعجم األوسط، للطرباين،  )3(
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  غسل يجزئ عن الوضوءأن الرسالة في 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

توضاّ  إذا )1(عن الوضوء ئُ زِ جيُْ  لَ سْ ن الغٌ لعلماء أهللا وسالم عباده الذين اصطفى اعلم انه اتفق ا احلمد
على  جلماعة منهم قال ابن بطال يف شرح البخاري العلماء جمتمعون خالفاً  مل يتوّضأ إذاقبله وكذا 

عن ابن  )2(فال وجه له عند العلماء وروى نافع لِ سْ ما الوضوء بعد الغُ وأ لِ سْ استحباب الوضوء قبل الغُ 
ذكر ابن وقد  )3(»َوَأي ُوُضوٍء َأَعم ِمَن اْلُغْسلِ «: سئل عن الوضوء بعد الغسل فقال نهأ  �عمر

كان «: عن سامل قال � الزهريُ بعد الغسل وروى  أكان يتوض  �ن علياّ أىب شيبة عن أىب التجري أ

                          
أنه يكفي يف غسل األعضاء ) احلنفية، والشافعية واحلنابلة: (ازئ من الغسل يف الوضوء، فذهب اجلمهور اختلف الفقهاء يف )1(

  . يف الوضوء جريان املاء على األعضاء، وال يشرتط الدلك، وانفرد مالٌك واملزين باشرتاطه
بأن استعمله استعمال الدهن مل جيز يف ظاهر  غسل الوجه هو إسالة املاء مع التقاطر ولو قطرة، حىت لو مل يسل،: قال احلنفية

  . الرواية، وكذا لو توضأ بالثلج ومل يقطر منه شيء مل جيز
  . ونقل ابن اهلمام عنه أنه جيزئ إذا سال على العضو وإن مل يقطر. سال أو مل يسل. هو جمرد بّل احملل باملاء: وعن أيب يوسف

  . صحونقل احلصكفي عن الفيض أن أقله قطرتان يف األ
  . الغسل هو إمرار اليد على العضو مقارناً للماء أو عقبه على املشهور: وقال الدسوقي
ولو  - كأن ينزل عليه املطر–املراد بالغسل االنغسال، سواء كان بفعل املتوضئ أم بفععل غريه، أم بغري فعل أصال : وقال الشافعية

، وحاشية 1/65، والدر املختار ورد احملتار 1/9فتح القدير . نية فيهمابغسل غريه بال إذنه، أو سقوطه يف ر إن كان ذاكراً لل
 . 1/95، وكشاف القناع 1/126، وحاشية البجريمي 1/85الدسوقي 

هو عبد اهللا بن نافع موىل ابن أيب نافع الصائغ، املخزومي، موالهم، أبو حممد، املدين، فقيه، من  ): هـ  186 -؟ (ابن نافع  )2(
وكان . وكان أصم ال يسمع. صحب مالكا أربعني سنة، وتفقه به. مام مالك، وأحد أئمة الفتوى باملدينةكبار أصحاب اإل

وعنه سلمة بن شبيب . أشهب يكتب لنفسه وله، روى عن مالك والليث وعبد اهللا بن عمر العمري وعبد اهللا بن نافع وغريهم
، ومعجم 131: الديباج املذهب ص. تفسري املوطأ: ارهمن آث. واحلسن بن علي اخلاليل وأمحد بن صاحل املصري وغريهم

  . 6/50، وذيب التهذيب 6/158املؤلفني 

الوضوء بعد الغسل : حممد عوامة، باب: أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة العبسي الكويف، حتقيقمصنف ابن أيب شيبه،  )3(
  . 1/68، )752: (من اجلنابة، رقم
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 )1(»للجنب ِمَن اْلُغْسلِ  َوَأي ُوُضوٍء َأَعم : فـََقالَ ؟ اْلُغْسلِ ما يجزيك أيغتسل ثم يتوّضأ فاقول  أبي
بو وروى أ �ث علّى ّما حديأنه خيرج من ذكرى شي فأمسه فأتوّضا لذلك وأ إىلولكين خييل 

يزيد عن عائشة رضي اهللا عنهما قالت كان رسول اهللا  أيببن  ىب االسواءأعن  )2(سحاق السبيعيإ
  .انتهى )3(»الَ يـَتَـَوضأُ بـَْعَد اْلُغْسِل ِمَن اْلَجَنابَةِ «: �

ّن الوضوء ال جيب مع الغسل على أ مجاعيف شرح البخاري ونقل ابن بطال اإلوقال احلافظ بن حجر 
ن الغسل ال ينوب عن الوضوء أبو ثور وداود وغريمها اعة منهم أفقد ذهب مج )4(وهو مردود
  .حد الصمدنقله الفقري عامل حممد غفر له األللمحدث 

   

                          
  . 1/69، )743: (يف الوضوء بعد الغسل من اجلنابة، رقم: مصنف ابن أيب شيبة، باب )1(
من أعالم . هو عمرو بن عبد اهللا بن عبيد، أبو إسحاق، السبيعي اهلمداين الكويف: )هـ 127 - 33(أبو إسحاق السبيعي  )2(

ملغرية بن شعبة وزيد بن أرقم والرباء بن عازب ، وروى عنه وعن ا� أدرك علياً . كان شيخ الكوفة يف عصره. التابعني الثقات
مسع من : وعنه ابنه يونس، وقتادة وسليمان التميمي، والثوري، وشعبة وزهري بن معاوية وغريهم، وقيل. وجابر بن مسرة وغريهم

ثقة، وقال : ائيقال ابن معني والنس. غزا الروم يف زمن زياد ست غزوات: ، وكان من الغزاة املشاركني يف الفتوحصحابياً  38
 . 5/251، واألعالم 5/116، وتاريخ اإلسالم للذهيب 8/63 - 67ذيب التهذيب . كويف تابعي ثقة: العجلي

  . 1/191، )579: (الوضوء بعد الغسل، رقم: سنن ابن ماجه، باب )3(
، 1379بريوت،  - فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، دار املعرفة )4(

  . 1/360باب الوضوء قبل الغسل، 
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  ينرسالة في مسح الخف
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 )2(على اخلفني ثابت بالسنة املشهورة )1(ن املسحأ علمااحلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى 
هل أمن شعار  د ن عُ إفال جرم  )3(البدع واخلالعة أهلبعض  إالالثابتة املأثورة مل خيالف فيه  واألخبار

هلا كشموله  األدلةلدخوهلا حتت النصوص كدخوله ومشول  واملرأةفيه الرجل  يويستو  )4(السنة واجلماعة
 يةاققني يف شرح الوقدعمدة امل ذكر منهما ملا كل   رِ هْ على ظَ  )5(صابع اليدأث واملفروض منه قدر ثال

                          
)1(

  . بسطا الشيء على اليد إمرار: ومعناه، مسح مصدر لغة املسح 
، اللغة ومقاييس، احمليط القاموس انظر. خمصوص وزمن خمصوص حمل يف خمصوص خلف البلة إصابة: اخلفني على واملسح

  . 174/  1 املختار الدر. للجرجاين والتعريفات
 رأيت، نعم: فقال؟ هذا أتفعل: له فقيل، أَنُه بَاَل ثُم تـََوضَأ، َوَمَسَح َعَلى ُخفْيهِ  «: � البجلي اهللا عبد بن جرير رواه وما )2(

الصالة يف اخلفاف، : الصالة، باب: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب» َوَمَسَح َعَلى ُخفْيهِ  بَاَل ثُم تـََوضَأ، � اهللا رسول
  . 1/87، )387: (رقم

)3(
بالفتح وهو الذي قد خلعه أهله فإن جىن مل يطالبوا جبنايته واخلولع الغالم الكثري اجلنايات مثل اخلليع واخلليع الرجل : اخلالعة 

أولياؤه فيتربؤون منه ومن جنايته ويقولون إنا خلعنا فالنا فال نأخذ أحدا جبناية جتىن عليه وال نؤاخذ جيين اجلنايات يؤخذ ا 
 . 8/76لسان العرب، ابن منظور، . جبناياته

 أن تؤتى حيب سبحانه واهللا، الشارع من رخصة وهو، الفقهاء مجهور عند أفضل والغسل، اجلواز اخلفني على املسح يف األصل )4(
  . نواهيه جتتنب أن حيب كما رخصه

  . مشروع أمر واملسح الغسل من كال وألن بالرخصة أخذا اخلفني على املسح األفضل: احلنابلة وعند
، به ميسح يذوب ال بردا ووجد رجليه غسل عند ماؤه انصب أو أسري إنقاذ أو عرفة فوت خاف كأن اخلفني على املسح جيب وقد

 عليه تعني أو، اجلمعة يف الثاين الركوع من رأسه اإلمام يرفع أن خشي أو، الوقت خلرج بالغسل اشتغل ولو الوقت ضاق أو
. فقط املسح يكفي ما وعنده الوقت ودخل حمدثا بشرطه اخلف البس كان أو غسل لو انفجاره وخيف ميت على الصالة

، 1/187 الدواين والفواكه 1/502 واموع، 1/227 الصغري الشرح، 1/23 اإلرادات منتهى، 1/63 احملتاج مغين
 احملتاج واية، بوالق ط 1/176 عابدين ابن حاشية. 1/264 عابدين وابن، 128 ـ 1/126 القدير وفتح، 188

 . 1/125 النهى أويل ومطالب 1/184

)5(
 . واحدة مرة فقط اخلف ظاهر على اليد أصابع أصغر من أصابع ثالث بقدر املسح الواجب أن احلنفية يرى 

= 
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صاما القدر أن إليهما و إدفع عنه بعض الظنون فلرياجع ث يالدين يف حواشيه حبيقه عصام وحقّ 
اجلمعة  إىل ين ما شرع لغريه كالسعأ دَ رّ فَ جيزئه ولو بغري نية ملا تَـ  )1(أوٍ حنو مطر وث لٍ لَ املفروض من بَـ 

جيب حتصيله  ما كان والفكي  مهابوجود يه يكتفنّ أمه و ابلة يسقط حبصوله بدو عند اشتباه الق يوالتحر 
 املأمورالوضوء  إنوجه قوهلم  مُ لَ عْ له كالطهارة من احلدث واخلبث وسرت العورة واستقبال القبلة وذا يُـ 

�: تعاىلبه بقوله  mI�H�G�F�E�D l ]بالنية  إالال حيصل  ]٦: املائدة
فعندنا ؟ هلا ة ومفتاحاً للصال ن يكون شرطاً أالوضوء بغري نية هل يصلح  أنّ ع يف ا النز  إمناو باالتفاق 

 نَ سُ حَ  ما أناحلكمني حيث ذكروا  كَ نَ يْـ ذَ  رِ كْ ذِ كانوا حمقوقني بِ   األصول وأهلوعند الشافعي ال . نعم

                                                                                

 رجله خف مقدم على اليمىن يده فيضع أصابع، الساق جهة إىل خطوطا القدم أصابع من اخلفني على باملسح يبدأ أن وكيفيته
 قدر أكرب املسح يعم حبيث، قليال يده أصابع بني ويفرج، اليسرى رجله خف مقدم على اليسرى يده أصابع ويضع، اليمىن
 . املسح تكرار يسن ال كما،  ساقه وال عقبه على وال جوانبه على وال القدم باطن على املسح يصح ال ولذلك، اخلف من ممكن

 أصابع أطراف فوق اليمىن يده أصابع فيضع، أيضا أسفله مسح يستحب كما،  اخلف ظاهر مجيع مسح وجوب املالكية ويرى
 ويضع، الكعبني باجتاه اليمىن رجله خف على يديه بكلتا ومير، اليمىن رجله أصابع حتت اليسرى يده أصابع ويضع اليمىن رجله

 باجتاه اليسرى رجله خف على يديه بكلتا ومير، أصابعها حتت اليمىن ويده اليسرى رجله أطراف فوق اليسرى يده أصابع
 والفواكه، 1/252 املسالك أوجز، 1/235 الصغري الشرح. وباطنه ظاهره اخلف مجيع مسح قد فيكون، كذلك الكعبني
 . 1/189 الدواين

 وال أسفله ميسح فال، اخلف ظاهر مسح وهو، الفرض حمل يف مسح مسمى عليه يصدق ما هو الواجب املسح أن الشافعية ويرى
 ظاهر على املسح يعمم أن السنة إال أن، املسح اسم عليه يطلق مبا فيكتفى، تقدير بدون املسح إلطالق، جوانبه وال عقبه

 . خطوطا، كاملالكية اخلف وباطن

 من ذلك من أكثر مسح يسن وال، باألصابع خطوطا اخلف ظاهر مقدم أكثر مسح هو اخلف مسح يف الواجب أن احلنابلة ويرى
 بن املغرية حديث يف بفعله � النيب وفسره األحاديث يف مطلقا ورد املسح لفظ ساقه، ألن أو عقبه أو جوانبه أو اخلف باطن
 خفه على اليسرى يده ووضع، األمين خفه على اليمىن يده فوضع، اخلفني على ومسح � النيب توضأ«: قال � شعبة

 ابن وضعفه. 1/131القدير،  فتح. »اخلفني على أصابعه أثر إىل أنظر كأين واحدة، حىت مسحة أعالمها مسح مث، األيسر
 يف البيهقي أخرجه. »َوَمَسَح َعَلى اْلُخفْينِ  ���� النبي تـََوضأَ «: شعبة بن املغرية وحديث. 1/161احلبري،  التلخيص يف حجر
  . 1/292الكربى،  السنن

  . ثلج) ت(جاء يف  )1(
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ويف الرتخانية قال  األصولولكن مل جنده فيما وقفنا عليه من كتب  )1(، لغريه يسقط بسقوطه
يده اليمىن  أصابعفيضع  األصابعمن قبل  أبدرار ويُ كفيه الت ن سَ يُ  مسح اخلف مرة واحدة ال أصحابنا
  .)2(اق مجلة انتهىالس  إىلمها وميد  األيسره فّ خُ  مِ دّ قَ يده اليسرى على مُ  وأصابع األمينه فّ م خُ دّ قَ على مُ 

ن أَ « � )3(اق حلديث املغريةالس  إىل األصابعمن قبل  أيبد واملسح على ظاهرمها خطوطاً  يةاويف اهلد
 ى أَْنظُُر  لىإِ  عابِ األصَ  نَ ا مِ مَ دهُ مَ ه وَ يِ فْ ى خُ لَ ه عَ يِ دْ يَ  عَ ضَ وَ  ���� يَ بِ النى َكأَنَأْعَالُهَما َمْسَحًة َواِحَدًة َحت

                          

)1(
، 164 ـ 1/163 والدسوقي، 30 ـ 29 ـ 25 ـ 1/24 اإلكليل وجواهر، 1/14 والبدائع، 187 ـ 1/186 عابدين ابن 

 . 280 ـ 1/278 واملغين، املطيعي حتقيق 326 ـ 2/324 واموع، 95 ـ 1/94 احملتاج ومغين

)2(
 يبدأ أن وكيفيته. واحدة مرة فقط اخلف ظاهر على اليد أصابع أصغر من أصابع ثالث بقدر املسح الواجب أن احلنفية يرى 

 ويضع، اليمىن رجله خف مقدم على اليمىن يده فيضع أصابع، الساق جهة إىل خطوطا القدم أصابع من اخلفني على باملسح
، اخلف من ممكن قدر أكرب املسح يعم حبيث، قليال يده أصابع بني ويفرج، اليسرى رجله خف مقدم على اليسرى يده أصابع
  . املسح تكرار يسن ال كما،  ساقه وال عقبه على وال جوانبه على وال القدم باطن على املسح يصح ال ولذلك

 أصابع أطراف فوق اليمىن يده أصابع فيضع، أيضا أسفله مسح يستحب كما،  اخلف ظاهر مجيع مسح وجوب املالكية ويرى
 ويضع، الكعبني باجتاه اليمىن رجله خف على يديه بكلتا ومير، اليمىن رجله أصابع حتت اليسرى يده أصابع ويضع اليمىن رجله

 باجتاه اليسرى رجله خف على يديه بكلتا ومير، أصابعها حتت اليمىن ويده اليسرى رجله أطراف فوق اليسرى يده أصابع
  . وباطنه ظاهره اخلف مجيع مسح قد فيكون، كذلك الكعبني

 وال أسفله ميسح فال، اخلف ظاهر مسح وهو، الفرض حمل يف مسح مسمى عليه يصدق ما هو الواجب املسح أن الشافعية ويرى
 ظاهر على املسح يعمم أن السنة إال أن، املسح اسم عليه يطلق مبا فيكتفى، تقدير بدون املسح إلطالق، جوانبه وال عقبه

  . خطوطا، كاملالكية اخلف وباطن
 من ذلك من أكثر مسح يسن وال، باألصابع خطوطا اخلف ظاهر مقدم أكثر مسح هو اخلف مسح يف الواجب أن احلنابلة ويرى

 بن املغرية حديث يف بفعله � النيب وفسره األحاديث يف مطلقا ورد املسح لفظ ساقه، ألن أو عقبه أو جوانبه أو اخلف باطن
 خفه على اليسرى يده ووضع، األمين خفه على اليمىن يده فوضع، اخلفني على ومسح � النيب توضأ«: قال � شعبة

 الطالبني وروضة، 1/67 احملتاج مغين. »اخلفني على أصابعه أثر إىل أنظر كأين حىت، واحدة مسحة أعالمها مسح مث، األيسر
  . 1/118 القناع وكشاف، 1/23 اإلرادات منتهى. 1/130

. ووالم وقادم العرب دهاة الثقفي، أحد مسعود بن عامر أيب بن شعبة بن املغرية هو) هـ50 -هـ. ق20( شعبة بن املغرية )3(
 احلديبية للهجرة، وشهد اخلامسة السنة إىل إسالمه تأخر. اجلاهلية يف املقوقس إىل ، وفد"الرأي مغرية" له صحايب، يقال

= 
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حتم  )1(»اهرلى الظِ المسح عَ  م ثُ  عْ ابِ األصَ بِ  خطوطاً  ����ل اهللا وِ س رَ  فِ ى خُ لَ ح عَ سِ المْ  رِ ثَ أَ  ِإَلى
  .استحباب انتهى األصابعمن  يةاوالبد
يضع  أنصورته . رهخ آىلإ األصابعمن قبل  أبديُ : يف شرح قوله بن اهلمامكمال الدين   ماماإلقال 

اق فوق السّ  إىلوميدمها  األيسره فّ خ مِ دّ قَ اليسرى على مُ  وأصابع األمينه م خفّ اليمىن على مقدّ  أصابع
 األصابعوضع  أوهذا هو الوجه املسنون ويف اخلالصة ولو وضع الكف ومدها  أصابعهالكعبني ويفرج 

 �قوله حلديث املغرية  بأصابعها أين ميسح جبميع اليد أسن واألحسن مع الكف ومدها كالمها ح
يبقى  بالتكرار ال أيضاً و ن تكرار املسح على اخلفني ليس مشروعا إ. وفيه مسحة واحدة فاخذوا منه

النيب  رأيتنه قال أنه يعرف والذي رواه الرتمذي ع ن حديث املغرية ذا اللفظ الإخطوطا لكن قيل 
 مر  �ن رسول أ �الطرباين من حديث جابر  أوسطميسح على اخلفني على ظاهرمها لكن يف  �

وامر بيديه على باملسح هكذا  أمرناهكذا السنة  )2(فغسل خفيه فتحه برجله وقال ليس أبرجل يتوض
روى  ماماإلويف  أصابعهصل الساق مرة وفرج بني أ إىل م اخلف دّ قَ راه بيده من مَ أخفيه ويف لفظ مث 

  )3(ابن املنذر

   

                                                                                

 علي بني الفتنة واعتزل. عثمان مث عمر واله. ومهدان واوند القادسية وشهد. الريموك يوم عينه الشام، وذهبت وفتوح واليمامة
  . 3/452؛ اإلصابة، 8/406األعالم، . الكوفة معاوية واله مث. ومعاوية

)1(
اهلداية للعالمة لشيخ االسالم برهان الدين املرغيناىن مع نصب الراية ختريج أحاديث ، اهلداية شرح بداية املبتدى نصب الراية 

  . 1/373، )258: (، رقمدار احلديث القاهرة، مين صاحل شعبانأ: اعتىن ما، مجال الدين الزيلعى

  ) ت (ساقطة من  )2(
مل يكن يقلد أحًدا، . من كبار الفقهاء اتهدين. نيسابوري. هو حممد بن إبراهيم بن املنذر: )هـ 319 - 242(ابن املنذر  )3(

املبسوط يف الفقه، : من تصانيفه. أكثر تصانيفه يف بيان اختالف العلماء. لقب بشيخ احلرم. يف الشافعيةوعده الشريازي 
، 5، 3/4تذكرة احلفاظ . واختالف العلماء، واألوسط يف السنن، واإلمجاع واالختالف، واإلشراف على مذاهب أهل العلم

 . 2/126، وطبقات الشافعية 6/84واألعالم للزركلي 
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على  � )3(صابع قيس بن سعدأ ؤيور  خطوطاً  )2(يهه مسح على خفّ نّ أ � )1(عن عمر بن اخلطاب
  .اخلف انتهى

نه أ يةايف شرح خمتصر الوق )4(يف شرح املنية وشهاب الدين الشمين احلاج أمريلكن ذكر العالمة ابن 
 َوَمَسَح َعَلى ُخفْيهِ ، بَاَل ثُم تـََوضأَ  ����رسول  رأيت«نه قال أ شيبه عن املغرية بن شعبة أىبخرج ابن أ

َمْسَحًة  ثُم َمَسَح َأْعَالُهَما، األَْيَسرَ َوَيَدُه اْلُيْسَرى َعَلى ُخفِه ، ْمَنى َعَلى ُخفِه األَْيَمنِ َوَوَضَع َيَدُه اْليُ 

                          

 املؤمنني، ثاين ، وأمري� اهللا رسول صاحب. الفاروق حفص نفيل، أبو بن اخلطاب بن عمر هو) هـ23 -هـ. ق40( عمر )1(
سنني،  خبمس اهلجرة قبل إسالمه وكان. هو العمرين، فأسلم بأحد اإلسالم يعز أن اهللا يدعو � النيب كان. الراشدين اخللفاء
 اهللا بكر، ففتح أيب بعد خليفة املسلمون بايعه. املشاهد معه وزيريه، وشهد أحد ، وكان� النيب والزم. دينهم املسلمون فأظهر

. الدواوين ودون. اهلجري التاريخ وضع. منرب ألف عشر اثنا عهده يف انتصب إنه قيل حىت اإلسالم ونشر، الفتوح عهده يف
 . 5/204األعالم، الزركلي، . الصبح يصلي وهو اوسي لؤلؤة أبو قتله

 . حىت رؤي آثار أصابعه على خفيه) ت(جاء يف  )2(

)3(
، صحايب. اخلزرجي األنصاري، امللك عبد أبو، حارثة بن ديلم بن عبادة بن سعد بن قيس هو: ) هـ 60 -؟ ( سعد بن قيس 

 بن أنس قال. املشهورين األجواد وأحد النجدة أهل من كان،  احلرب يف واملكيدة الرأي ذوي من، العرب دهاة من، وال
 بن حنظلة بن اهللا وعبد أبيه وعن � النيب عن روى. األمري من الشرطة صاحب مبنزلة � النيب من سعد بن قيس كان: مالك

 يف � عليا وصحب. وغريهم الزبري بن وعروة الشعيب وعامر ليلى أيب بن الرمحن وعبد أنس عنه روى. الراهب عامر أيب
 صفني يوم مقدمته على فكان � علي إىل وعاد بكر أيب بن مبحمد وعزل، هـ 37 - 36 سنة مصر على فاستعمله خالفته

 اإلصابة. حديثا 16 وله. معاوية خالفة آخر يف ا وتويف املدينة إىل فرجع معاوية صاحل حىت علي بن احلسن مع كان مث
  . 6/56 واألعالم، 1/300 الصفوة وصفة، 1/83 الزاهرة والنجوم، 8/395 التهذيب وذيب، 3/249

)4(
اإلسكندري، احلنفي، حمدث، ، العباس، الشمين حسن، أبو بن حممد بن حممد بن أمحد هو) هـ872 -801( الشمين 

الشطنويف،  الشمس البخاري، وعن العالء تفقه، وعن وبه السريامي حيىي الشيخ عن أخذ. مفسر، فقيه، حنوي، أصويل
 والتواضع واخلري العفة عنه، مع باألخذ عليه، وافتخروا الغفري، وتزامحوا اجلم به وغريهم، وانتفع البساطي الدين مشس والقاضي
: تصانيفه من. فامتنع هـ868 سنة بالقاهرة احلنفية لقضاء اجلركسي، وطلب قايتباي برتبة واخلطابة املشيخة ويل مث. والشهامة

 يف الفكر خنبة نظم املناسك، وشرح لتأدية املسالك مالك، وأوفق ابن ألفية إىل املسالك النقاية، ومنهج شرح يف الدراية كمال
  . 2/174الالمع،  ؛ الضوء7/313الذهب،  شذرات. احلديث علوم
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رجليه من الكعبني  إحدىعلى اخلفني وان قطعت  �رسول  أصابع إىلانظر  ينّ أحىت ك )1(»َواِحَدةً 
وات فتعني غسلهما لتعذر املسح عليها ب أصابعث منهما ومل يبق من ظاهر القدم مقدار ثال أو أسفل

 يَ قِ ن بَ إو  صل والبدل فيما هو عضو واحد حكماً لئال يلزم اجلميع بني األ األخرىحمله فيتعني غسل 
حتاذيان شيء جيب  اممّ  قطعت من فوق الكعبني ومل يبق منها وال إذاعليهما وكذا  حَ سَ ذلك املقدار مَ 

ن كانت اجلميع بسقوط وظيفتها بسقوطها وإ لعدم لزوم األخرىغسله يف الوضوء ميسح على 
وحدها ال ميسح عليها  ف فادخلها يف اخلُ  األخرىعليها وغسل  حَ سَ ها فمَ لُ سَ بأحدمها جراحة فتعذر غَ 

مسح  ن ادخلهما يف اخلف مجيعاً وإ واجلبائر غسل حكماً  )2(ن مسح اجلراحاتيع فإلئال يلزم اجلم
لعدم لزوم اجلميع كذا يف الزيادات وشرحها  األخرىميسح على  أيضاً تعذر مسحها  إذاعليهما وكذا 

عي ومالك رضي اهللا عنهما قال وغسل الرجلني أفضل من املسح عند أئمتنا والشاف يباالعت ماملإل
رمحه اهللا يف شرح مسلم قال ابن نافع يف املبسوط قال يل مالك عند موته املسح على  )3(القرطيب

                          
)1(

وسننه وأيامه، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو  � اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا 
، )387: (الصالة يف اخلفاف، رقم: بابهـ، 1422، 1، دار طوق النجاة، طالناصرحممد زهري بن ناصر : ، حتقيقعبد اهللا

1/87 .  
أن يكون غسل العضو املنكسر أو اروح مما يضر به، وكذلك لو كان املسح  - أ : يشرتط جلواز املسح على اجلبرية ما يأيت )2(

  . ةعلى عني اجلراحة مما يضر ا، أو كان خيشى حدوث الضرر بنزع اجلبري 
  . وهذا باتفاق. أال يكون غسل األعضاء الصحيحة يضر باألعضاء اجلرحية فإن كان يضر ا ففرضه التيمم -ب 
إن كانت األعضاء الصحيحة قليلة جدا كيد واحدة، أو رجل واحدة، ففرضه التيمم إذ التافه ال حكم : قال احلنفية واملالكية -ج 

  . 2/326اموع، . له
اشرتط الشافعية يف الصحيح املشهور وهي رواية عن اإلمام أمحد أن تكون اجلبرية موضوعة على طهارة مائية ألنه حائل ميسح  -د 

عليه فكان من شرط املسح عليه تقدم الطهارة كسائر املمسوحات، فإن خالف ووضعها على غري طهر وجب نزعها، وذلك 
اية .  ينزعها ويصح مسحه عليها، ويقضي لفوات شرط وضعها على طهرإن مل خيف ضررا بنزعها، فإن خاف الضرر مل

 . 1/269احملتاج، 
. املفسرين كبار أنصاري، من قرطبة أهل من أندلسي. فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد هو) هـ671 -؟ ) (املفسر( القرطيب )3(

 اجلامع: تصانيفه من. تويف وا) مبصر - أسيوط مشايل( اخلصيب ابن مبنية واستقر املشرق إىل رحل. والتعبد بالصالح اشتهر

= 
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ة نفسى بالطهور يف خاصّ  ذُ خُ آكنت   صحيح يقني ثابت ال شك فيه إال أينّ اخلفني يف احلضر والسفر 
  .)1(را فيما جيب عليه انتهىقصّ مُ  حَ سَ مَ  نْ وال أرى مَ 
ه يف قوله األخري موافق نّ األول وأ املسح عنده من رخص السفر قوله ما شاع واشتهر أنّ  نّ أ وذا ظهر

رأى املسح حقًا ومل ميسح  نْ ن فمَ اِ ِسيّ املسح أفضل وعنه أما  )2(محدأ الغفري وعند ملا عليه اجلمع
ن ال يثاب صول فينبغي أذكر يف كتب األن قيل هو رخصة إسقاط على ما ثاب عليه فإخذ بالعزمية يُ أ

قلنا ثبوت  لرخصة لإلسقاط كما يف قصر الصالةكانت ا  إذابإتيان العزمية إذ ال تبقى العزمية مشروعة 
 ذ جيوز غسلهما بل يتعّني ينئف والثواب باعتبار النزع الذي هو أمر مباح وحفّ يد حبال التحخصة مقّ الر 

وأكثر األصوليني   يةاح اهلدا هكذا أجاب صاحب الكايف وشر  صالةفكان نظري ترك السفر إلمتام ال
رخصة إسقاط ومنعه الشيخ  )4(ان على كونهوال خيفى أن السؤال واجلواب مبنيّ  )3(بحر الرائقالكذا يف 

يه مل ينزع خفْ  نْ مشروع وإ لَ سْ الغَ  ن إبكونه رخصة ترفيه فقال هذا سهو فَ  مَ زَ فخر الدين الزيلعي وجَ 

                                                                                

؛ األعالم، الزركلي، 317: املذهب، ص الديباج. احلسىن األمساء شرح يف اآلخرة، واألسىن بأمور القرآن، والتذكرة ألحكام
6/218 . 

 حممد. د: القرطيب، حتقيق رشد بن أمحد بن حممد الوليد املستخرجة، أبو ملسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان )1(
 . 1/84م،  1988 - هـ 1408، 2لبنان، ط – اإلسالمي، بريوت الغرب وآخرون، دار حجي

من بين ذهل بن شيبان الذين ينتمون إىل . هو أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، أبو عبد اهللا: )هـ  241 - 164( أمحد  )2(
امتحن يف أيام املأمون . أصله من مرو، وولد ببغداد. إمام املذهب احلنبلي، وأحد أئمة الفقه األربعة. قبيلة بكر بن وائل

وملا تويف الواثق وويل املتوكل أكرم أمحد، ومكث . هل السنةواملعتصم ليقول خبلق القرآن فأىب وأظهر اهللا على يديه مذهب أ
األعالم . له املسند وفيه ثالثون ألف حديث، واملسائل، واألشربة، وفضائل الصحابة وغريها. مدة ال يوّيل أحًدا إال مبشورته

، والبداية 20 - 1/4، وطبقات احلنابلة البن أيب يعلى ص 11 - 3، وطبقات احلنابلة أليب يعلى ص 1/192للزركلي 
  . 343– 10/325والنهاية 

إىل آخر كتاب الدعوى، كذا ذكره يف بعض تصانيفه  لكن يف النسخ املتداولة ما : البحر الرائق يف شرح كنز الدقائق، وصل فيه )3(
كشف الظنون، حاجي خليفة، . ، سبعني وتسعمائة970سنة : اإلجارة الفاسدة، وتويف: يدل على أنه بلغ إىل باب

2/1516 . 
  . )ت(ساقطة من  )4(
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 لَ سْ الغَ  ال أنّ يه ولو املاء ودخل يف اخلف حىت انغسل أكثر رجل )2)(1(خاض إذاولذلك يبطل مسحه 
جزأه عن ف وغسل رجليه من غري نزع اخلف أكلّ وكذا لو تَ  عٍ زَ بغسل البعض من غري نَـ  لَ طْ مشروع ملا بَ 

  .)4(انتهى )3(سل حىت ال يبطل بانقضاء املدةالغَ 
سقاط ودفع مستند الزيلعي األصوليني واختار كونه رخصة إ اهلمام رأيبن كمال الدين   ماماإل وبَ وصّ 

فقال ومبىن هذه التخطئة على صحة هذا الفرع وهو منقول يف الفتاوى  وأوله ثانياً  فمنع صحته أوالً 
 إىل احلدثِ  يةار سِ  الظهريية لكن يف صحته نظر فان كلمتهم متفقة على أن اخلف اعترب شرعا مانعاً 

 لِ جْ غسل الرِ  قى القدم على طهارا وحيل احلدث باخلف فيزال باملسح وهذا يقتضى إنّ فتب )5(القدم
يف غري حمله فال جتوز  نّ احلدث ألمل يزل به  همل يبتل معه ظاهر اخلف يف انّ  إذايف اخلف وعدمه سواء 

 غسل الرجل جازته ال جيب نّ واحلال أ، ذ لو مل جيبه صلى مع حدث واجب الرفع إألنّ  الصالة
ووزانه  ل كالفخذسْ غري واجب الغَ  ه وغسل حمالً يراعغسل وال مسح فصار كما لو ترك ذبال  الصالة

فمسح على اخلفني وذكر فيها انه مل جيز وليس  )6(دخل يده حتت اجلرموقنييف الظهريية بال فرق لو أ
البتالل اخلف مث خاض النهر  إذاجزاء ه يف غري حمل احلدث واألوجه يف ذلك الفرع كونه إالألنّ ؛ إال

                          
 . فاض) ت(جاء يف  )1(
)2(

  . 7/147لسان العرب، ابن منظور، . خاض املاء خيوضه خوضا وخياضا واختاض اختياضا واختاضه وختوضه مشى فيه 

  . املوت) ت(جاء  )3(
  . 1/207تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق،  )4(
، 1/24، وجواهر اإلكليل 1/368، واحلطاب 2/168، واية احملتاج 1/240، ومغين احملتاج 1/396ابن عابدين  )5(

  . 484، 1/110وكشاف القناع 

)6(
 بيت فيه الطرقات، ويدخل يف فيه يسري الذي احلذاء فوقه ويلبس، الباردة األماكن يف اخلف فوق يلبس جلدي حذاء: اجلرموق 

  . 47: الظهوري، ص والبيان اإليضاح. كذلك يكون ال قد طاهر، واحلذاء فاجلرموق اخلالء
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وجب للغسل وقد حصل  إمناال يتقيد ا احلصول الغسل باخلوض والنزع  إمناانقضت املدة  إذا
  .)1(باخلوض انتهى

نه بعدما نقل عن عدة كتب انتقاض ابن أمري احلاج يف شرح املنية فإ ووافقه على ذلك تلميذه العالمة
ه ال ينتقض أنّ  )3(بكر حممد بن الفضل أيب ماماإلبابتالل القدم يف اخلف نقل عن الشيخ  )2(املسح

 الرجل فال يقع هذا غسالً  إىلاحلدث  يةان استتار القدم باخلف مينع سر مسحه على كل حال أل
ن يقول ما ذكراه بلغ املاء الركبة مث قال ولقائل أن وإ )4(نه ال ينتقضبكر العياض أ أيبونقل عن  معترباً 

الرجل ما بقيت املدة كما  إىلاحلدث  يةاسر  مانعاً  اخلف اعترب شرعاً  نّ لالتفاق على أ )5(ههو املتجّ 
 لُ سْ الغَ  القِ باملسح فلم يُ  زالُ ويُ  اخلفَ  أشار إليه ابن الفضل فتبقى القدم على طهارا وحيل احلدثُ 

بني الغسل واملسح يف عضو  جامعاً  األخرىبالرجل لريفعه حىت يكون باملسح على خف الرجل  حدثاً 
و نزع  هذه الصورة بل الواجب عليه إما املسح على اخلف أكما عللوا به النقض يف  واحد حكماً 

  .ن ذلك الغسل وقع يف غري حمله انتهىأل اخلفني وغسل رجليه وكذا لو ابتلت القدمان مجيعاً 
هذا البحث  إىلر شيخنا احملقق شالكنه تعقب قول ابن اهلمام واألوجه يف ذلك الفرع اخل فقال وقد أ

جيب غسل رجليه وعلى هذا القول والذي يظهر  ال انقضت ومل يكن حمدثاً  إذانه غري أنه أقر القائل بأ

                          

)1(
  . 2/7احلنفي،  جنيم بابن الشهري حممد بن إبراهيم بن الدين البحر الرائق، زين: ينظر 

)2(
 . 1/157 الصغري والشرح، 1/277 عابدين وابن، 25، 1/24 اإلكليل وجواهر، 1/66 احملتاج مغين: ينظر 

فقيه، . قرية ببخارى) كمار (نسبة إىل : أبو بكر الفضلي الكماري: هو حممد بن الفضل: )هـ 381 -؟ (أبو بكر بن الفضل  )3(
وشيخا جليال معتمدا يف الرواية مقلدا يف الدراية، ومشاهري كتب الفتاوى مشحونة  كان إماما كبرياً : قال اللكنوي. مفت

وتفقه عليه القاضي أبو علي احلسني بن . بفتاواه ورواياته، أخذ الفقه عن عبد اهللا السبذموين، وأيب حفص الصغري وغريمها
، والفوائد البهية 2/107اجلواهر املضية . وغريهم وعبد اهللا اخليزاخزي: اخلضر النسفي، واحلاكم عبد الرمحن بن حممد الكاتب

 . 184ص 

 ). ت(ساقطة من  )4(

 ). ت(ساقطة من  )5(
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و انقضت املدة وهو غري نزعهما أ إذا ه جيب غسل رجليه ثانياً نّ له أ تعاىلللعبد الضعيف غفر اهللا 
الرجلني وقتئذ  إىل يةااحلدث السابق عمله من السر و انقضاء املدة يعمل عند النزع أ ألنّ  ثٍ دِ حمُ 

  .مل انتهىبعده فليتأ ئيظهر عمله يف حدث طار على أن املزيل ال مجاعمزيل له عنهما لإل إىلفيحتاج 
ب تصويبه ولكن يف البحر الرائق وصوّ  )1(ابن جنيم الدين زين أيضاً فيه ووافقه  يةرْ مِ  وهو تعقب حق ال

ر اعرتاض الزيلعي واختار كونه رخصة ترفيه فاعرتض على ما ذكره احملقق قرّ  )2(الشيخ ابراهيم احلليب
نطبق عليه كونه رخصة ترفيه ل ذلك األصل حبيث يابن اهلمام من منع صحة ذلك الفرع وتأويله وأوّ 

خان حيث قال  منع صحة الفرع فيه بعد فانه ذكر يف الظهريية ويف فتاوى قاضي أوالً : قولفقال أ
هذا  نّ ثة أصابع أو أقل ال يبطل مسحه أله وابتل من رجله قدر ثالادخل املاء خفّ  ذاإماسح اخلف 

وبلغ املاء الكعب  عن غسل الرجلني فال يبطل به حكم املسح وان ابتل مجيع القدم زئر ال جيدْ القَ 
  .)3(انتهى رمحه اهللاذلك عن أىب حنيفة  بطل املسح مروي

ذ لو مل جيب اخل قلنا عدم وجوب غسل الرجل عينا ال قوله إ مٍ لّ سَ يف غري حمله غري مُ  نّ قوله أل وثانياً 
رية جلواز كون الواجب احدمها ال على التعيني كسائر الواجبات املخّ  )4(يستلزم وجوب املسح عينا

                          

 عاملا حنفي، كان وأصويل فقيه مصر أهل من، جنيم بابن الشهري حممد بن إبراهيم بن الدين زين هو) هـ970-( جنيم ابن )1(
 به وانتفع والتدريس باإلفتاء أجيز. وغريمها الشليب الدين وشهاب البلقيين الدين شرف عن أخذ. التصنيف من ومكثرا حمققا

 يف املنار والنظائر، وشرح احلنفية، واألشباه فقه يف الزينية الدقائق، والفوائد كنز شرح يف الرائق البحر: تصانيفه من. خالئق

  . 8/358الذهب،  ؛ شذرات134: البهية، ص الفوائد حباشية السنية التعليقات. األصول
)2(

 مصر إىل ا، ارحتل حلب، تفقه أهل حنفي، من فقيه. احلليب إبراهيم بن حممد بن إبراهيم هو) هـ956 -؟ ( احلليب الربهان 
 ومدرسا حممد السلطان جبامع وخطيبا إماما وصار الروم بالد إىل والفروع، مث واألصول والتفسري احلديث يف علمائها على وقرأ
 منية شرح يف املتملي األبصار، وغنية تنوير شرح املختار الدر على األخيار األحبر، وحتفة ملتقى: تصانيفه من. القراء بدار

 . 2/77السائرة،  ؛ الكواكب8/308الذهب،  شذرات. احمليط القاموس خانية، وتلخيص التاتار الفتاوى املصلي، وتلخيص

 . 1/155درر احلكام شرح غرر األحكام، . 12/220احمليط الربهاين، : ينظر )3(

  ). ت(طة من قاس )4(
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وتشبيه برتك غسل الذراعني وغسل الفخذ غري صحيح على ما ال خيفى وثالثا توجيه الفرع املذكور 
هما على التمام مع ابتالل القدر املفروض ينغسال الرجلني كلتإ يتأتى على تقدير مناإبقوله واألوجه اخل 

من ظاهر اخلفني مع عدم بطالن املسح واملذكور يف ذلك الفرع انغسال أكثر الرجل وبطالن املسح 
خان انغسال إحدى الرجلني يف بطالن املسح كذلك  ووجوب نزع اخلفني وغسل الرجلني ويف قاضي

ومسح اخلف مع بقاء  )1(فق بني غسل الرجلني مع بقاء التخفا نفر ـنّ ه ينايف ما قاله ورابعا إوهذا كلّ 
مسح اخلف  ن به ومل يعترب املسح يف الثاين بأ اجلرموق حيث اعترب الغسل يف األول وبطل مسح اخلف

هو  بلُ  فِ ليس بدال عن مسح اخلَ  اجلرموقِ  بقاء للبدل مع وجود األصل ومسحُ  سل والبدل عن الغَ 
ول وزان األ )3(خر فليتأمل اليكوناال لُ دَ بَ الوظيفة له ال يعترب ال رفعند تقر  )2(أيضاً  لِ سْ بدل عن الغَ 

 يةار سِ  اعترب مانعاً  اإمنّ اخلف  نّ فهو إ اخل )4(كلمتهم متفقة  نّ ما اجلواب عن قوله إالثاين وأ وزان
حصل الغسل زال الرتخيص لزوال  إذاف احلرج الالزم بإجياب الغسل عيناً  )6(فعترخيصنا لد )5(احلدث

حميص )7(يف حمله فليتأمل فال  لَ سْ الغَ  لّ حَ حصول احلدث قبيل الغسل فَ  رَ دّ قُ سببه املختص هو به فَـ 
يتم على تقدير صحة  امنّ أما اعرتاضه على الفرع املذكور فإعن اعرتاض الزيلعي على أهل األصول و 

  .وعدم صحة اعرتاضه عليهم فليتأمل انتهىمتثيلهم 

                          
 . ختفيف) ت(جاء يف  )1(

 ). ت(ساقطة من  )2(

 . فال يكون) ت(جاء يف  )3(

  . متففة) أ(جاء يف  )4(
  . 2/473البحر الرائق شرح كنز الدقائق، النسفي، : ينظر )5(
  ). ت(ساقطة من  )6(
 .)ت(جاء يف  )7(
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يف درره وأجاب عن اعرتاض الزيلعي بأن املراد باملشروعية  )1(املوىل خسرو أيضاً األصوليني  واختار رأي
ية يدل يرتتب عليه حكم من اإلحكام الشرع نّ عليه الثواب ال أ اجلواز يف نظر الشارع حبيث يرتتب

فرضه  نّ الركعتني يأمث مع أى أربعا وقعد على صلّ  نْ ة بأالعامل بالعزمية مث نّ عليه تنظريه بقصر الصالة إ
  .)2(انتهى م تِ يَ 

يرتتب  فقال ما قاله من أن املراد باملشروعية هو اجلواز حبيث أيضاً واعرتض عليه الشيخ إبراهيم احلليب 
حبيث يرتتب عليه أحكام غري  )3(يريدون مبشروعية الفعل اجلواز اإمنّ ائمتنا  نّ فإ مٍ لّ سَ عليه الثواب غري مُ 

الثواب من مجلة أحكام الفعل الذي يقصد به العبادة فغسل الرجل حال التخفف لو مل يكن  أنّ 
تدالله بنظريه من غريها مما يشرتط له الطهارة واس ا ترتب عليه حكمه من جواز الصالةمشروعا مل

انا بالعزمية صلى اربعا وقعد على رأس الركعتني ال يكون اتي إذااملسافر  نّ قصر الصالة غري صحيح فإ
فرضا ال يطيق املقيم الزيادة على  ه ركعتان ال يطيق الزيادة عليهمافرض نّ وليس يف وسعه ذلك أل

ض الفر  الركعتان اُألخريان على حترمية  لبناء النفل وهومثَ فرضه ركعتني فحسب وأِ  َمت  اإمنّ األربع فرضا و 
ه أتى بالعزمية مع عدم جوازها واباحتها له خبالف املتخفف الذي انغسل أكثر رجليه حيث ال ألنّ 

اعترب الغسل شرعا وترتب عليه حكم من األحكام الشرعية وهو بطالن املسح ولزوم نزع اخلف إلمتام 
املدة وال بنزع اخلف  ه ال ينتقض بتمامنّ رتتيب عليه أه غسل كلتا الرجلني متخففا النّ أ ردّ الغسل ولو قُ 

مع جواز األفعال اليت يشرتط هلا الطهارة به فثبت مشروعية الغسل حال التخفف مبعىن تصور وجوده 

                          
. فقيه. خسرو -أو منال أو موىل  -املعروف مبال . هو حممد بن فراموز بن علي، الرومي احلنفي: )هـ885 -؟ (مال خسرو  )1(

وصار مدرسا يف دولة السلطان مراد خان مبدرسة أخيه، مث . أخذ العلوم عن املوىل برهان الدين حيدر اهلروي وغريه. أصويل
صار مفتيا بالتخت السلطاين وعظم أمره، وعمر عدة : قال ابن العماد. مث توىل قضاء القسطنطينيةصار قاضيا للعسكر، 
وحاشية على ، درر احلكام يف شرح غرر األحكام، ومرقاة الوصول يف علم األصول: من تصانيفه. مساجد بالقسطنطينية

  . 7/219، واألعالم 184، والفوائد البهية 7/342شذرات الذهب . التلويح

  . 2/8البحر الرائق، : ينظر )2(

 . وجاء فيه يرتتب عله أحكام) ت(ساقطة من  )3(
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شرعا وحتققه خبالف اإلمتام واعرتاض الزيلعي على أهل األصول مقرر وهذا كله على تقدير صحته 
  .وى الظهريية وغريها انتهىالفرع الذي ذكره من دخول املاء يف اخلف إخل وهو منقول يف الفتا

 ررِ ه املوافق لألصل املقّ ألنّ  )1(الصواب رأي األصوليني  أنّ ظّين  تعاىليقول العبد الضعيف عصمه اهللا 
ن رفقاً بالعبد كتخيري تضمّ  إذايثبت  اإمنّ التخيري  املذكور وألصل آخر يف كتب األصول مسطور من أنّ 

ر صْ الرفق منحصر يف القَ  وإمتامها فإنّ  بني قصره للصالةر خبالف التخيري املسافر بني الصوم والفط
للمسافر رخصة  الصالة رَ صْ يف أصوله على الشافعي جعله قَ  عَ ن شَ  )2(فخر اإلسالم ماماإل حىت إنّ 

اعرتاض  )3(الوجه يف دفع نّ ذلك لكون الرفق منحصر يف املسح وإترفيه بكونه خمالف هلذا األصول و 
ما سلك احملقق ابن اليت اعرتض الشيخ إبراهيم بأا مدار االعرتاض ك الزيلعي منع صحة ذلك الفرع

 يةايف شرح خمتصر الوق النوادر على ما صرح به الشمىن يةابل رو  يةاغري ظاهر الرو  )4(نهاهلمام أوًال بأ
أصلني مقررين وقد صرح قاضي خالف  ه قدوانّ  رمحه اهللاحنيفة  أيبعن  وأشاروا إليه بقوهلم انه مرويُ 

مشروط مبوافقته لألصول وهلذا اضرب عنه الفحول من أئمة  يةان العمل بغري ظاهر الرو خان بأ
وشدة تتبعهم ملطلبه  رمحه اهللاألعظم أىب حنيفة  ماماإلخالفه مع كونه مرويا عن  إىلاألصول وذهبوا 

                          
 . أهل األصول) ت(جاء يف  )1(

. اخلطيب بابن املعروف، اهللا عبد الدين، أبو احلسن، الرازي، فخر بن احلسني بن عمر بن حممد هو) هـ606 -544( الرازي )2(
شافعي، متكلم، نظار، مفسر،  وأصويل فقيه. طربستان من نسبته، وأصله وإليها بالري ولد. � الصديق بكر أيب نسل من

" هراة" يف واستقر. وخراسان النهر وراء ما قصد العلوم، مث يف مهر بعدما خوارزم إىل رحل. العلوم من أنواع يف أديب، مشارك
 فائقة قدرة اهللا منحه. باألفاضل حافال درسه وكان. وعظاته دروسه فيها ليلقي املدارس له بنيت. اإلسالم شيخ ا يلقب وكان

 يف الذهيب ذكره ا االشتغال على الناس وأقبل اآلفاق يف مصنفاته اشتهرت. عصره فريد والتصنيف، فكان التأليف يف

 يف املبني ؛ الفتح5/33الكربى،  الشافعية طبقات. الفقه أصول يف" احملصول"، و"األصول معامل: "تصانيفه من. الضعفاء

  . 2/47األصوليني،  طبقات
 . رفع) ت (جاء يف  )3(

  . ألنه) ت(جاء يف  )4(
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ومزيد اطالعهم على مذهبه وكوم بصدد متهيد أصوله وابرامها وتشييد قواعده وإحكامها ووافقهم 
جلة املشايخ وقد سبق واغفلوه يف الكتب مجاعة من أ أيضاً وغريهم وخالفه  يةاح اهلدا رّ احملققون من شُ 

الوا ال ينتقض املسح بكل وبعض مشاخينا ق املشهورة املتداولة قال املوىل خسرو يف الدرر بعد ما قال
م ى النواقض املذكورة فكأبابتالل القدم يف اخلف وقد اقتصروا يف الكتب املشهورة عل حال يعين

  .حكمعلم وأواهللا سبحانه أ يةااختاروا هذه الرو 
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  كتاب الصالة
  الصالة إلىرسالة في االستنان عند القيام 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

وحّذر عن ، ه ومتابعتهيتأس إىلوندب ، الثقلني بدينه القومي إىل، احلمد هللا بعث رسوله الكرمي 
، له الكراموعلى آ صلى اهللا عليه، وينجوا من عذاب اجلحيم، ليفوزوا بالنعيم املقيم؛ معصيته وخمالفته

  .يوم القيام إىلوعلى الذين ابتعوه ، وعلى صحابته العظام
التمسها ، ومناجاة تعاىلاليت هي زلفى من اهللا ، الصالة إىلوبعد فهذه رسالة يف االستنان عند القيام 

  .ملا أنكر يف بعض البلدان،  بعض اإلخوانمّىن 
 ـ رمحه اهللاـ الشافعي  ماماإلِدِه استحبابه بل تأكّ  إىلذهب ، ة التحقيقزمّ وبيده أ، فنقول وباهللا التوفيق 

شرح  يةافاقهم عليه قال يف الكفُتب أصحابه حىت نقل يف املواهِب اللُدنّية اتّ على ما شهدت به ك
فرق بني صالة متغريًا وال ن مل يكن الفمالصالة وإ إىلعند القيام  السواك يتأّكد: من كتبهم يةاالغ

 لو صّلى صالة ذات تسليمات كالضحى والرتاويح والتهجد استحب أن يستاك والنفل حّىت  الفرض
  .وكذا للجنازة والطواف وال فرق بني الصالة بالوضوء أو التيمم أو فقد الطهورين انتهى، عتنيلكل رك

ب عن نعم حكى يف املواه: يف ُدرره )1(ذكره القونوى -رمحة اهللا-مالك  ماماإلوكذا ذهب إليه 
لكن ال منافاة  )2(ه من باب إزالة القذره ال يتّسوك يف املساجد ألنّ نّ إ - رمحة اهللا-القرطيب عن مالك 
فوقع يف ، فقد اختلف كتب أصحابه ـ ه اهللارمحـ نا األعظم أبو حنيفة إماما وأمّ ، بينهما كما ال خيفى

                          
)1(

هو حامد بن حممد، وقيل ابن علي، القونوي، املفيت احلنفي الرومي، ويل قضاء دمشق سنة مث نقل : )هـ 985 -؟ (القونوي  
إىل قضاء مصر مث قلد قضاء برسه مث قضاء قسطنطينية مث قضاء العسكر بوالية الروم ملدة تسع سنني، مث ويل الفتوى بوالية 

الفتاوى احلامدية يف أربع جملدات مجع فيها واقعات : من تصانيفه. الروم بعد موت املفيت أيب السعود وظل يف عمله إىل أن تويف
  . 8/407، وشذرات الذهب 1/260، وهدية العارفني 2/1222كشف الظنون . املسائل

 . 2/24فائدة السواك املأمور به، : طرح التثريب، باب: ينظر )2(
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البن اهلمام  يةاويف بعضها استحبابه كشرح اهلد، للسراج اهلندى يةابعضها كراهته كشرح اهلد
، وعند املالكية فالشان يف الرتجيحنه املشهود عندنا رعة أوذكر شارح الشِ ، ة وشرح املنيةوالترتخاني

استاك عند  �نه ه مل يرو أال جيوز الصالة به وألنّ فنقول احتج لألول بأنه رّمبا جرح الفم واخرج الدم ف
الصالة فيحمل قوله عليه السالم ألمرم بالسواك عند كل صالة على كل وضوء على ما  إىلالقيام 
يف الدّر املنثور يف التفسري املأثور  )1(أوردها السيوطي أحاديثمحد والطرباين واحتج للثاين بأ يةاهو رو 

الشيخان وأبو داود  أخرجهمنها ما  ]١٢٤: البقرة[ m�u�v�w�x�y�l: تعاىليف قوله 

َلْوَال َأْن َأُشق َعَلى أُمِتى َألَمْرتـُُهْم «: قال �أن رسول اهللا  �والنسائي وابن ماجه عن أىب هريرة 
أمحد واحلارث بن أىب أسامة وأبو يعلى وابن جزمية  أخرجهومنها ما  )2(»ِعْنَد ُكل َصَالةٍ بِالسَواِك 

َفَضَل «: قال �عن النيب  �والبيهقي عن عائشة  )3(والدار قطين واحلاكم وصحح وأبو نعيم

                          

)1(
الدين اخلضريي السيوطي، جالل الدين أبو  هو عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق )هـ911 -849(السيوطي  

كان عاملا . وقضى آخر عمره ببيته عند روضة املقياس حيث انقطع للتأليف. أصله من أسيوط، ونشأ بالقاهرة يتيماً . الفضل
بلغ أربعني وملا . كان سريع الكتابة يف التأليف. شافعيا مؤرخا أديبا وكان أعلم أهل زمانه بعلم احلديث وفنونه والفقه واللغة

ام باألخذ من التصانيف . سنة أخذ يف التجرد للعبادة، وترك اإلفتاء والتدريس وشرع يف حترير مؤلفاته فألف أكثر كتبه
يف " األشباه والنظائر"مؤلفاته تبلغ عدا مخسمائة مؤلف، منها . املتقدمة ونسبتها إىل نفسه بعد إجراء التقدمي والتأخري فيها

 . 4/65، الضوء الالمع؛ 8/51، شذرات الذهب. واحلاوي للفتاوى، واإلتقان يف علوم القرآنفروع الشافعية، 

: السواك للصائم بالغداة وذكر اختالف، رقم: سنن النسائي، باب. 1/59، )47: (السواك، رقم: سنن أيب داود، باب )2(
  . 1/105، )287: (السواك، رقم: سنن ابن ماجه، باب. 2/196، )3035(

هو أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق، أبو نعيم، األصبهاين، حافظ، مؤرخ، من الثقات يف ) هـ 430 - 336(أبو نعيم  )3(
واستجاز له أبوه طائفة من شيوخ العصر، أجاز له من الشام خيثمة بن سليمان، . احلفظ والرواية، اجلامع بني الفقه والتصوف
اهللا بن جعفر بن أمحد، والقاضي أيب أمحد حممد بن أمحد العسال، وأمحد بن حممد ومن بغداد جعفر اخللدي، ومسع من عبد 

أبو نعيم األصبهاين، وأبو حازم : مل أر أحدا أطلق عليه اسم احلفظ غري رجلني: قال أبو بكر اخلطيب. القصار وغريهم
وطبقات احملدثني والرواة، ودالئل النبوة، حلية األولياء وطبقات األصفياء، ومعرفة الصحابة، : من تصانيفه. العبدوي األعرج

= 
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البزاي والبيهقي رمحه اهللا  أخرجهومنها ما  )1(»الصالة بسواك على الصالة بغير سواك سبعين ضعفاً 
 )2(»رَْكَعتاِن ِبِسواٍك َأْفَضُل ِمْن َسْبِعيَن رَْكَعًة ِبَغْيٍر ِسَواكٍ «: �عن النيب  �بسند جيد عن عائشة 

اْلُوُضوُء َشْطُر اِإليَماِن َوالسَواُك «: مرفوعاً  �شيبة عن حسان بن عطية  أيبابن  أخرجهومنها ما 
رَْكَعَتاِن َيْسَتاُك ِفيِهَما . َوَلْوَال َأْن َأُشق َعَلى أُمِتي َألَمْرتـُُهْم بِالسَواِك ِعْنَد ُكل َصَالةٍ  َشْطُر اْلُوُضوءِ 

عن زيد بن خالد اجلهين  ه اهللاوروى أبو سلمة رمح[ )3(»اْلَعْبُد َأْفَضُل ِمْن َسْبِعيَن رَْكَعًة الَ َيْسَتاُك ِفيَها
َألَمْرتـُُهْم بِالسَواِك ِعْنَد ُكل ، َلْوَال َأْن َأُشق َعَلى أُمِتي«: يقول � نه قال مسعت رسول اهللاأ �

يشهد الصلوات يف املسجد وسواكه على اذنه موضع القلم  �فكان زيد بن خالد  قال )4(»َصَالةٍ 
موضعه رواه أبو داود والرتمذي وقال هذا  إىلاسّنت مث رّده  الصالة إالّ  إىلمن أذن الكاتب ال يقوم 

االستدالل على ما ذكره بعض احملققني أن الباء لإللصاق أو  )5(]حديث حسن صحيح وجه
املصاحبة وحقيقتهما فيما اتصل حسا أو عرفا وكذا حقيقة عند والنصوص حممولة على ظواهرها ما 

 م ضاف قوله رمبا جرح الفم واخرج الدم مِ للحمل على ااز وتقرير امل إذاً أمكن وقد أمكن فال مساغ 
ال جيوز أن يستعمل على  )6(]ال جيوز أن يستعمل بالرفق فال خيرج الدم وعلى تقدير تسليمه مل[مل 

                                                                                

، 1/150، واألعالم 464 - 17/453، وسري أعالم النبالء 9 - 3/7طبقات الشافعية . واملستخرج على الصحيحني

 . 1/282ومعجم املؤلفني 

ما جاء يف السواك، : بهـ، با 1412 -جممع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي، دار الفكر، بريوت  )1(
 . 2/263، )255: (رقم

  . 14/89، )4466: (فيض القدير، املناوي، رقم )2(
 . 13/346، )22: (مصنف بن أيب شيبة، رقم )3(
  . 1/37، )159: (تأكيد السوك عند الصالة، رقم: سنن الرتمذي، باب )4(
  ). ت(ساقطة من  )5(
 ). ت(ساقطة من  )6(
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 �ه ه مل يرو انّ وقوله وألنّ  )1(حمله األسنان داخلها وخارجها واللثة واحلنك واألسنان نّ اإلنسان فإ
انضمام الفعلية إليها بل  إىلالصالة فيه أن السنة القولية حجة مستقلة ال حتتاج  إىلأستاك عند القيام 

ه قد أخرج تقرر يف موضعيه على أنّ هي اقويهما إذ هي ال حتتمل اخلصوص خبالف الفعلية على ما 
أمر  -عليه السالم-نه يث عبد اهللا بن أىب عامر الغسيل أمن حد  -ه اهللارمح-  محد وأبو داودأ

ذلك عليه بالسواك عند كل صالة ووضع عنه  لكل صالة طاهر كان أو غري طاهر فلما شق  بالوضوء
أنه اُِمَر به فلم ميتثل بل قد  -عليه السالم- من حدث أورده يف املواهب اللدنية أفيظّن به  الوضوء إالّ 

يخرج من  ����ما كان رسول اهللا «: انه قال �اخرج الطرباين بسند حسن عن زيد بن خالد اجلهين 
ىب يف من طريق أبو نعيم بسند ضعواخرج ابن اىب شيبة وأ )2(»بيته لشئ من الصلوات حتى يستاك

َوِإَذا َخَرَج ِإَلى  َوِإَذا قَاَم ِمَن اللْيلِ ، َكاَن َيْسَتاُك ِإَذا َأَخَذ َمْضَجَعهُ نه  أ«: �عتيق عن جابر 
َأن ، ِإن ُأَساَمَة َأْخبَـَرِني: فـََقالَ ! َعَلى نـَْفِسَك ِبَهَذا السَواكِ َقْد َشَقْقَت : فـَُقْلُت َلهُ : قَالَ  الصَالةِ 

عند كل  �أوردمها يف الدر املنثور وقوله فيحمل قوله  )3(»َكاَن َيْسَتاُك َهَذا السَواكَ   ����َرُسوَل اهللا 
ت وأعمال صالة على وضوء فيه ترك أصلني من األصول املقررة العمل بالظاهر ما أمكن وقد عرف

كل منهما ما مل الدليلني ما أمكن وهو ظاهر حىت أّن علمائنا مل حيملوا املطلق على املقيد وعملوا ب
والسيما وقد محل [طالق والتقييد يف احلكم احتد احلكم واحلادثة وكان اإل نّ يتعذر أعماهلما بأ

من الصحابة على ما سبق وقد تقرر يف علم األصول أن  اتهاحلديث على ظاهره وعمل به بعض رو 
الظاهر من حاله عليه الصالة  نّ امله تعني محله عليه ألروى مشرتكا ومحل على احد حم إذاالراوي 

 يباوالسالم انه ال ينطق باللفظ ذي اإلام للتشريع وبيان األحكام ُخمليًا عن قرينة تعني املرام والصح
 
ُ
روى ظاهرًا ومحله على ظاهره وواظب  إذاة احلال فكيف ال قال اعرف من غريه جبليّ بذلك امل هُ افَ شَ امل

                          
  . السان) ت(جاء يف  )1(
 . 5/254، )5261: (املعجم الكبري، الطرباين، رقم )2(
 . 1/169، )1799: (ما ذكر يف السواك، رقم: مصنف ابن أيب شيبة، باب )3(
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عليهم أمجعني  تعاىلعلى العمل به يف الصلوات من غري نكري مبراى الصحابة والتابعني رضوان اهللا 
فيما مل يعرف فيه خالف غريه من الصحابة وافق القياس او خالف  أيبه جيب تقليد الصحنّ على أ
 )1(]حكمأعلم وأ تعاىلواهللا سبحانه و  أيضاً صحيح من املذهب على ما عرف يف علم األصول على ال

رب العزة عامل حممد بن محزة اآليديين الكوزحلصاري عفا  إىلجنزت الرسالة عن يد جامعها الفقري 
عنهما امللك الباري مع غروب مشس يوم االثنني أول حمرم احلرام املنسلك يف شهور حج مخس 

ني وألف من هجرة من ارتدى بالعزة والشرف واحلمد هللا أوال وآخرًا وباطنا وظاهرا وصلى اهللا وتسع
  .يوم الدين وساير عباد اهللا الصاحلني إىلعلى رسوله وصحبه واله والتابعني هلم بإحسان 

  

   

                          
  ). ت(ساقطة من  )1(
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  رسالة في استنان استياك النساء كالرجال
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 دلّ ، ه سنة للرجال سنة للنساءكما أنّ   )1(السواك أنّ : اعلم عباده الذين اصطفىاحلمد هللا وسالم على 
أما الفعلية فأشهر من ، عن أصحابنا )2(الصحيحة الثابتة يةاعليه السنة الفعلية والقولية والتقريرية والرو 

شيبة  أيبا القولية فكذلك منها ما رواه ابن وأمّ ، ي مشرتك بني الرجال والنساءختفى والتأسّ  أنْ 
إْستاُكوا َوتـََنظُفوا وأْوِتُروا «مرفوعاً  � )4(بإسناد حسن عن سليمان بن صرد )3(والطرباين يف األوسط

النساء على ما تقرر يف  يعم  "استاكوا" وجه االستدالل أنّ  )5(»فإن اهللا عز َوَجل ِوتْـٌر ُيِحب الوِتْـرَ 
 كما   ه للندب فيفيد ندب االستياك هلنّ الرجال والنساء وأنّ  علم األصول أن حنو املسلمني وفعلوا يعم

معىن شرع السواك وهو االستعداد بتنقية الفم بإزالة مفاسده من حنو اخللوف  يفيده للرجال على أنّ 

                          
  . )ب(ساقطة من  )1(
 من مشتق والسواك، امليم بكسر، الـِمسواك هلا يقال اليت ا يستاك اليت اآللة ومبعىن، االستياك وهو الفعل مبعىن يأيت السواك )2(

السَواُك َمْطَهَرٌة «: قال � النيب أن عنها اهللا رضي عائشة روت ما بدليل. واحلنابلة واحلنفية دلكه الشافعية إذا: الشيء ساك
 بِتي َألَمْرتـُُهْم «: والسالم الصالة عليه ولقوله »ِلْلَفِم َوَمْرَضاٌة لِلرَعَلى ُأم َصالةٍ َلْوال َأْن َأُشق َواِك ِعْنَد ُكلرواية ويف. »بِالس :

 للكاساين الصنائع بدائع، بوالق طبعة 16، 1/15 اهلمام البن القدير فتح، 271 ـ 1/270 اموع. وضوء كل مع
 . 1/96 واملغين، بالقاهرة العاصمة مطبعة، يوسف علي زكريا الناشر، 1/124

)3(
وهو على أمساء شيوخه وأكثره من غرائب ، أمحد بن ايوب اللخمي الطربايناملعجم األوسط أليب القاسم سليمان بن  

  . 291: املعجم املفهرس، للحافظ ابن حجر العسقالين، ص. لف حديثأعلى حنو اثنني ومخسني  يشتمل، أحاديثهم
 امسه كان يقال. مطرف، اخلزاعي اجلون، أبو أيب بن اجلون بن صرد بن سليمان هو): هـ65 -هـ. ق28( صرد بن سليمان )4(

. مطعم بن أيب، واحلسن، وجبري علي، وعن ، وعن� النيب عن روى. القادة الزعماء ، صحايب، من� النيب يسارا، فغريه
 وصفني اجلمل فاضال، شهد خريا وكان. الضحى يسار، وأبو بن اهللا يعمر، وعبد بن السبيعي، وحيىي إسحاق أبو عنه وروى

؛ 3/172اإلصابة، . حديثا عشر مخسة وله. سنة وتسعون ثالث وله الوردة بعني وقتلمبارزة،  حوشبا علي، وقتل مع

 . 2/210االستيعاب، 

  . 7/257، )259: (الطرباين، دار احلرمني للنشر والتوزيع، رقم أمحد بن سليمان القاسم أيب املعجم األوسط، للحافظ )5(
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 تعاىلوالدماء الفاسدة وما تعفن من بقايا الطعام املتخللة يف خالل األسنان ملناجاة الرب  )1(والقلح
أخرج احلاكم ، ه مطلوب فيهم فيلحقن م داللة أو قياساً لك مطلوب فيهن كما أنّ وتقدس وقرب امل

فليَـْنظُْر َكْيَف  ربه فإنما يُناِجي، اَم ُيصل قَ  ذاَ إِ  مْ دَكُ إن أحَ «مرفوعًا  �هريرة  أيبيف املستدرك عن 
أحدُُكْم ُيَصلي ِمَن اللْيِل إذا قاَم «مرفوعاً  �وأخرج البيهقي يف شعب اإلميان عن جابر  )2(»يُناِجيهِ 

 أَحدَُكْم إذا قـََرأ في َصالتِِه َوَضَع َمَلٌك فاُه على ِفيِه وال َيْخُرُج ِمْن ِفيِه َشيٌء إال ْلَيْسَتْك فإن فـَ
َمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه الشَجَرِة «مرفوعًا  أيضاً  �وأخرَج الشيخان عن جابر  )3(»َدَخَل َفَم الَمَلكِ 

ْنسُ اْلُمنْ  وأخرج مسلم عن  )4(»ِتَنِة َفَال يـَْقَرَبن َمْسِجَدنَا فَِإن اْلَمَالِئَكَة تـََتَأذى ِمما يـََتَأذى ِمْنُه اْإلِ
فَِإن اْلَمَالِئَكَة تـََتَأذى )7(َفَال يـَْقَرَبن  )6(َواْلُكراثَ )5( َمْن َأَكَل الثوَم َواْلَبَصلَ «مرفوعًا  أيضاً  �جابر 

، مأّي شؤ  األمةم على هذه رنا يظهر أن الدخان الفرجني املشؤ ومبا ذك )8(»ِمما يـََتَأذى ِمْنُه بـَُنو آَدمَ 

                          
)1(

القلح والقالح صفرة تعلو األسنان يف الناس وغريهم وقيل هو أن تكثر الصفرة على األسنان وتغلظ مث تسود أو ختضر األزهري  
  . 2/565لسان العرب، ابن منظور، . وهو اللطاخ الذي يلزق بالثغر

 الكتب عطا، دار القادر عبد مصطفى: النيسابوري، حتقيق احلاكم عبد اهللا أبو عبد اهللا بن املستدرك على الصحيحني، حممد )2(

  . 1/361، )861: (رقم: التأمني: اإلمامة وصالة اجلماعة، باب: م، كتاب1990 -هـ1411، 1بريوت، ط -العلمية
، 1بريوت، ط – العلمية الكتب زغلول، دار بسيوين السعيد حممد: البيهقي، حتقيق احلسني بن أمحد بكر شعب اإلميان، أبو )3(

  . 2/381، )2117: (يف تعظيم القرآن، رقم: هـ، باب1410
، )563: (ي منا أكل ثوم أو بصال أو كراثا أو حنوها، رقم احلديث: صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب )4(

1/394 . 

 . الثوم والبصل) ب(جاء يف  )5(

)6(
  . 2/180لسان العرب، ابن منظور، . شجرة تنتسب إىل عرق ورب أهل خزومات: الكراث 

  ). ب(ساقطة من  )7(
 . 564( ،1/394: (ي من أكل ثوم أو بصًال، رقم: صحيح مسلم، باب )8(
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، تفى أثر بلعامأو عامل خمذول قد اق، باألنعام )1(الذي ال جيرتئ على حله إّال عامّي مرذول ملتحق
ومل خيتم على ، يطبع اهللا على قلبهعلى ما ال خيفى على من مل ، وعدم أو قلة فوائده، لكثرة مفاسده

فدعا إليه ، ابتدعه إبليس اللعني ليعارضها به، )2(والسرية البهية اهلنية، مضاّد لتلك السنة السنية، قلبه
ترى بعض مستعمليه حيضر طول ، يدعو ِحزبَه ليكونوا من أصحاب السعري إمناو ، حزبه فاستجابوه
أقلح مننت الفم كأنّه ، وقد استولت عليه رثاثة اهليئة، يهوهو عليه ساخط يقوم يناج، عمره بيت رّبه

ويؤذي يف بيت ، أو إجابة لسؤال حاجة، فإين يرجى له قبول طاعة، له نقاوة )3(ُعّش اهلدهد ال ترجى
َمْن آَذى « �واملالئكة املُكرمني وقد قاَل رسول اهللا ، من ال يؤذيه من إخوانه املسلمني، رب العاملني

بإسناد  �رواه الطرباين يف األوسط عن أنس  )4(»فـََقْد آَذاِني َوَمْن آَذاِني فـََقْد آَذى اهللاُمْسِلمًا 
يف الدنيا ، موكول حاله نسأل اهللا سبحانه العفو والعافية تعاىلواليه  )5(حسن فهاتا كما ترى حاله

 �تياِك بسواك النيب وأما التقريرية فمواظبة الصديقة بنت الصديق رضي اهللا عنها على اإلس. واآلخرة
اغسله  م سَله فاَبَدأ به فَأستَاُك ثُ واَك ألغْ يَعطني الس اك فَ تَ سْ يَ  بيُ الن  انَ كَ «يف حياته َمبرأًى منه قاَلت 

ذكره  أيضاً  �بعد وفاته  ـ رضي اهللا عنها ـ رواه أبو داود بإسناد جيد وقد استاكت )6(»ليهعه إِ فَ دْ وأَ 
وشروحها من عد  يةافما يف كتب املذهب املشهورة كاملتون األربعة واهلد يةايف املواهب اللدنية وأما الرو 

                          
 . يلحق) ت(جاء يف  )1(

 ). ت(و) ب(ساقطة من  )2(

  . ال ترجع)ب(جاء يف  )3(
 . 4/60، )61: (املعجم األوسط للطرباين، رقم )4(

 ). ب(ساقطة من  )5(

 . 1/19، )52: (غسل السواك، رقم احلديث: الطهارة، باب: سنن أيب داود، كتاب )6(
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 ماماإلمن غري تقييده بالرجال مع أنه ممّا يّعم به البلوى على أن  )1(السواك سنية يف الوضوء مطلقاً 
األعظم صاحب املذهب يف   ماماإل إىلالرباين حممد بن احلسن الشيباين قد ّصرح باملطلوب ونسبه 

حممد أخربنا أبو حنيفة حدثنا أبو علي عن متام عن  )2(كتاب اآلثار فهذا لفظه باب السواك قال
َلْوالَ استاكوا  )4(مالي أراكم تدخلون علّى قُلحاً «أنه قال  �عن النيب  � )3(طالب أيبجعفر بن 

قال حممد والسواُك عندنا من السنة ال  )5(»َواِك ِعْنَد ُكل َصَالةٍ َألَمْرتـُُهْم بِالس ، َأْن َأُشق َعَلى أُمِتي
ينبغي أن يرتك قَال حممد أخربنا أبو حنيفة عن محاّد عن إبراهيم قال يستاك احملرم من الرجال 

  .)8(حنيفة انتهى أيبوبه نأخذ وهو قول  )7(قال حممد )6(والنساء

                          
 بِالسَواكِ  َألَمْرتـُُهمْ  ُأمِتي َعَلى َأُشق  َأن  َلْوال«: � الله حلديث رُسول؛ الوضوء عند سنةٌ  السواك أن  إىل الفقهاء مجهور ذهب )1(

  . عندنا للُوضوء وهو. . . ُمؤَكدةٌ  سنةٌ  احلصكِفي السواك وقال. »ُوُضوءٍ  ُكل  َمعَ 
 � النِيب  مالزمة من األحاديث ُمقتضى أن  عرفة ابن عن احلطاب ونقل، مستحب  السواك أن  املالكية عند املذهب من واملشهور
 اهلداية. الدسوقي  قاله، املشهور خالف َلكنه، وجيهٌ  وهو، ُسنةً  يكون أَن» . . . . . َأُشق  َأنْ  َلْوال«: وقوله، موته ملرض عليه

، 1/55 احملتاج ومغين، 1/102 الدسوقي وحاشية الكبري والشرح، 1/77 احملتار ورد املختار والدر، 16 ـ 1/15 وشرحها
  . 1/73 القناع وكشاف

 ). ت(و) ب(ما أثبتناه من  )2(

 صحايب، اهللا عبد أبو، هاشم بن املطلب عبد بن) مناف عبد( طالب أيب بن جعفر هو): هـ 8 -؟ ( طالب أيب بن جعفر )3(
 األرقم دار � اهللا رسول يدخل أن قبل أسلم، اإلسالم إىل السابقني من وهو، الطيار جعفر: له يقال، شجعام من. هامشي
 � النيب هاجر أن إىل هناك يزل فلم، احلبشة ملك أمام القوم خطيب وكان، الثانية اهلجرة يف احلبشة إىل وهاجر، فيها ويدعو

 عبد ابنه وعنه. � النيب عن ، روى� هناك فاستشهد حارثة بن زيد بعد مؤتة إىل اجليش أمري � النيب جعله مث. املدينة إىل
 ابن وطبقات، 1/242 واالستيعاب، 1/341 الغابة وأسد، 1/239 اإلصابة. وغريهم مسعود وابن العاص بن وعمرو اهللا

 . 2/118 واألعالم، 2/98 التهذيب وذيب، 4/34 سعد

  . 593: شرح مسند أيب حنيفة، ص. من القلح حمركة صفرة األسنانمحع قاحل : قلحاً  )4(
  . 13/346، )22: (مصنف ابن أيب شيبة، حرف الواو، رقم )5(
  . 55: اآلثار، حممد بن احلسن الشيباين، ص )6(
 ). ب(ساقطة من  )7(

  ). ب(ساقطة من األم وما أثبتناه من  )8(
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يف حقِهن فال ينُايف ما ذكرنا فإن قيام  )1(وغريها أن العَلَك قائم مقام السواك يةِ اوأما ما ذكر يف اهلد
الشيء مقام الشيء ال ينبغي مشروعيته فإن املتخفف يتخُري بني مسِح اُخلف ونزعِه وغسل الرجل بل 
 الغسل أفضل آخذًا بالعزمية على ما هو املشهور واألصلع يتخري مسح شعر الرأس ومسح موضع

الصلع على ما يف البحر الرائق على أن العلك ال يَفي جبميع مقاصد السواك فاملراد قيامه مقام السواك 
حيث  )2(يف اجلملة ويف بعض األحيان وقد أفصح عن ذلك العالمة ابن أمري احلاج يف َحلَبِة اُلَمِجلى

من السواك سقوط سّنها ألن  ألنه خياف )3(نقل عن احمليط أن الِعلَك يقوم مقام السواك يف حق املرأة
الرجل وهو مما يُنقى األسنان مث قال فإن قلت من فوائده أنه يشّد اللثة  )4(سّنها أضعف من سنّ 

سقوط األسنان من بعض أفراد  إىلفكيف يستقيم هذا قلت ألبُعد يف كون املواظبة عليه قد يفضي 
َلزِْمُت السَواَك «قال  �أنه  )5(الطرباين يف األوسط برجال الصحيح أخرجهاإلنسان ومما يشهد به ما 

والّدرد سقوط األسنان لكن الوجه أن يقال ال يستحب ملن هذه حالته  )6(»يت أن يُِدرَدنيشِ خَ  َحتى
  .املواظبة عليه بل يستحب فعله أحياناً انتهى

                          
واملسألة يف . الغاسول واألصبع، واعتربوه حمصال للسنة، ونفاه آخرون ومل يعتربوه أجاز بعض الفقهاء االستياك بغري عود، مثل )1(

إنه حمصل للمقصود ومزيل : أجازوا استعمال الغاسول يف االستياك، وقالوا: فاحلنفية، والشافعية: على رأيني) األشنان(الغاسول 
  . اكللقلح، ويتأدى به أصل السنة، وأجاز احلنفية العلك للمرأة بدل السو 

شرح املنهج على هامش اجلمل لزكريا . لو استعمل الغاسول عوضا عن العيدان مل يأت بالسنة: أما املالكية، واحلنابلة فقالوا
 . 1/15، ومنتهى اإلرادات 1/266، واحلطاب 1/164، واية احملتاج 1/107، وابن عابدين 1/118األنصاري 

  . )ب(ساقطة من  )2(
  ). ت(ساقطة من  )3(
  ). ت(ساقطة من  )4(
  ). ب(ساقطة من  )5(
  . 6/323، 1415األوسط، الطرباين،  املعجم )6(
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للمرأة أن تستاك والعلك قام مقام استياكهن ومبا ذكرنا يعلم أن ما ذكر يف بعض احلواشي أنه ال جيوز 
وشذوذه فيما يّعم به البلوى  يةاوصريح الرو  يةامما ال يعول عليه وال يـُّعرج لديه ملخالفته لصحيح الدر 

واهللا سبحانه أعلم وأحكم وهو حسيب ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم جنزت 
وحسن توفيقه يف ليلة اجلمعة اخلامس والعشرين من مجادى األوىل املنتظم يف  تعاىلالرسالة بعون اهللا 

عليه وسالم  تعاىلسلك سنة مخس ومائة وألف من هجرة من ارتدى بالعز والشرف صلوات اهللا 
  .)1(]لعامل حممد بن محزة أناله نصره وفوزه مت مت مت[

   

                          
  ). ت(و) ب(أثبتناه من  )1(
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  رسالة في حق قراءة آيات في الترويح
  لرحيمبسم اهللا الرمحن ا

ممن يضاهون  )1(مجاعة من أئمة الرتاويح أنّ : أعلم، احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى
 ماماإلالزاهدي جنم األئمة وهو أن  مامالصاعقة أو الريح اغرتوا بظاهر ما نقل عن زاد األئمة لإل

وكتب أبو ، ال بأس به: ن يقرأ يف الرتاويح آيتني بعد الفاحتة فقالُسئل عمّ  -رمحه اهللا- )2(الوبري
  .أو آيتني ال يكره انتهى آيةقرأ بعد الفاحتة يف الرتاويح  إذاه الفضل الكرماين يف الفتوى أنّ 

 املراد أن صحّ  إمناو  القصار فوقعوا يف خيبة وخسارة من )3(أو آيتني آيةفاقتصروا بعد الفاحتة على 
كان للشيء شرط وقيد معلومان فحيثما   إذاه انّ  طويلة أو آيتان متوسطتان على ما تقرر آيةالنقل 

أطلق فهما املرادان فقد نص علمائنا أنه جتب مع الفاحتة سورة أو ثلث آيات قصار قدرا قصر سورة 

                          
مجع تروحية، أي تروحية للنفس، أي اسرتاحة، من الراحة وهي زوال املشقة والتعب، والرتوحية يف األصل اسم للجلسة : والرتاويح )1(

مطلقة، ومسيت اجللسة اليت بعد أربع ركعات يف ليايل رمضان بالرتوحية لالسرتاحة، مث مسيت كل أربع ركعات تروحية جمازا، 
املصباح املنري، قواعد . ألم كانوا يطيلون القيام فيها وجيلسون بعد كل أربع ركعات لالسرتاحة ومسيت هذه الصالة بالرتاويح؛

  . 2/321، حاشية العدوي على الكفاية 1/333، فتح القدير 225الفقه 
قواعد . هي قيام شهر رمضان، مثىن مثىن، على اختالف بني الفقهاء يف عدد ركعاا، ويف غري ذلك من مسائلها: وصالة الرتاويح

 . 16/  2، املغين 4/30، اموع 1/315، الدسوقي 352الفقه 

فقيه، حنفي، أصويل، . زمي الضريرهو عبد اخلالق بن عبد احلميد بن عبد اهللا، أبو الفضل، الوبري اخلوار : )؟ ـ؟ (الوبري  )2(
كان من رؤساء أصحاب أيب حنيفة وأئمتهم، وإليه الفتوى والتدريس خبوارزم : قال أبو بكر بن الشعار يف عقود اجلمان. أديب

 ]. 1/298اجلواهر املضيئة . [وحافظا للفقه واألشعار وأستاذا يشار إليه يف الفنون األدبية

 حبث يف وشرحها املنية يف ملا حترميا كره ذلك دون فلو اتىب، وإال عبارة بدليل قصار آيات ثالث بقدر أي) آيتني أو وآية( )3(
 كانت أو قصارا ثالثا قرأ التحرمي، وإن كراهة حد عن خيرج مل قصريينت آيتني أو قصرية آية الفاحتة مع قرأ لو: الصالة صفة
رد احملتار، . االستحباب حد إ يف يدخل مل املذكورة، ولكن الكراهة حد عن أخرج قصار آيات ثالث تعدل اآليتان أو اآلية

  . 4/152فصل يف القراءة، 
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يف خمتارات النوازل وثلث مع الفاحتة واجب  آيةطويلة أو آيتان متوسطتان قال صاحب اهلد آيةأو 

جتوز وتكره وجيب عليه اإلعادة  ]٦٤: الرمحن[ �mÅ�l: تعاىلقصرية حنو قوله  آيةحىت لو قرأ 
  .انتهى

الفاحتة سورة أو ثالث آيات  إىليف الشرح الصغري يضم  - رمحه اهللا- وقال الشيخ إبراهيم احلليب
قصرية أو آيتني قصريتني مل خترج عن حد الكراهة  آيةقصار قدرا قصر سورة وجوبًا فإن قرأ الفاحتة 

أو اآليتان تعدل ثلث آيات قصار خترج  يةحترميًا لرتك الواجب وإن قرأ ثلث آيات قصار أو كانت اآل
زيه واملراد من االستحباب ـعن حد الكراهة املذكورة ومل تدخل يف حد االستحباب فتكره كراهة تن

  .السنة كما يف أكثر الكتب انتهى
أو آيتني أو يقرأ السورة  آيةويف السراج الوهاج ويكره أن يقرأ الفاحتة وحدها أو الفاحتة ومعها 

  .وحدها بغري الفاحتة انتهى
وأما القراءة يعين يف : نفسه بذينك القيدين يف اتىب فقال - رمحه اهللا-الزاهدي  ماماإلوقد صرح 

وقيل آيات ليختم مرة وقيل كما يف املغرب وقيل يف كل ركعة وقيل عشرون  آيةالرتاويح فقيل ثالثون 
  .طويلة أو آيتان متوسطتان انتهى آيةثالث آيات قصار أو 

اختذ الراوي فقد بان  إذايف الروايات والسيما  )1(وقد تقرر يف حمله أن املطلق حيمل على املقيد
  ماماإلترخيم املرخم وترك احلكم املربم وكيف جيوز ذلك وقد صرح  وظهر أن االقتصار على ما مرّ 

ال ترتك السنن لكسل اجلماعة كالتسبيحات ويف  يةااح اهلدكمال الدين بن اهلمام وغريه من شرّ 
  .قرأ قدر السنة ال يرتك مسجده واإلجياز له الرتك انتهى إذا ماماإلالبزازية 

                          
 تقيد فإن، اإلطالق على محله على دليل يقم مل ما، دليل غري من اللغة ومقتضى اللفظ مبوجب املقيد على حيمل املطلق أن )1(

 . 4/294البحر احمليط، . لفظا اآلخر تقييد يوجب أحدمها
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املسجد يبخل بشيء من السنن مع  إمامكان   إذابري وقال الشيخ إبراهيم احلليب يف شرح الك
املسجد يبخل ببعض الواجبات   إمامكان   إذااستكماهلا يف مجاعة البيت فجماعة البيت أفضل فكيف 

  .كما يف كثري من أئمة الزمان انتهى
م وقال العالمة بن أمري احلاج يف شرح املنية قد زاد بعض أئمة زماننا منكرات من هذا القراءة وعد

الطمأنينة يف الركوع والسجود وفيما بينهما وفيما بني السجدتني مع ترك الثناء والتعوذ والبسملة يف 
أول كل شفع وترك االسرتاحة فيما بني كل تروحيتني املنايف مجلة هذه األمور ملا هو املقصود األعظم 

ة والنشاط فهذا مما من الصلوات عمومًا ومن هذه الصلوات خصوصًا وهو التدبر واخلشوع مع اخلف
  .ينبغي إنكاره على متعاطيه انتهى

ينبغي له أن  ماماإلومما زادوه فيها واعتادوه تعجيلهم اجلماعة عن إتيان الواجبات والسنن فإن 
يتمهل حىت يتمكن اجلماعة من إتيان الواجبات كتعديل األركان والتشهد والسنن كالتسبيحات 

يف القعدة األخرية السيما عند مجوع اجلماعة واشتماهلا على الضعفاء   �والصلوات على النيب 
خبمس حىت يتمكنوا من  مامكالشيوخ واملرضى وهلذا قدر بعضهم تسبيحات الركوع والسجود إل

مقدار ثالث تسبيحات ليتمكنوا منها قال الشيخ  )1(الثلث وصرحوا بأنه يفصل بني تكبريات العيد
ملنية ويكره أن يعجلهم عن إكمال السنة يف تسبيحات الركوع والسجود وقراءة يف شرح ا إبراهيم احلليب
  .التشهد انتهى

                          
صرح الشافعية واحلنابلة واملالكية على القول املقابل للمشهور بأنه يستحب للناس رفع الصوت بالتكبري يف ليليت العيدين يف  )1(

مساجدهم ومنازهلم وطرقهم وأسواقهم، وكان ابن عمر يف فتية مبىن يسمعه أهل املسجد فيكربون، ويكرب أهل األسواق حىت 
  . ترتج مىن تكبريا

، 5/39، واموع 1/284، وأسىن املطالب 2/368املغين . كان ابن عمر يكرب يف العيدين مجيعا ويعجبنا ذلك: قال أمحد

 . 1/320والفواكه الدواين 
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حنيفة  أيباحلسن عن  يةابني التسميع والتحميد كما هو رو  ماماإلوهذا أحد مرجحات مجع 
عن مالك وخمتار كثريين من مشاخينا ألنه أعون له عليه وقد  يةاوقوهلما وقول الشافعي وأمحد ورو 

وهو ويل التوفيق وال حول وال قوة  تعاىلنا يف رجحانه بعون اهللا وحسن توفيقه رسالة مستقلة هللا سود
إال باهللا العلي العظيم جنزت الرسالة على يد العبد الضعيف واملذنب النحيف فقري عفوه وغفرانه 

  .ييديين الكوزحلصار وراجي لطفه وإحسان حممد بن محزة اآل
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  سجوديةالرسالة 
  اهللا الرمحن الرحيمبسم 

أن كثريًا من الناس اخلوا بالسجود بعدة وجوه : اعلم، احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى
ففسدت صالم وهم ال يشعرون فكانوا من األخسرين أعماًال الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم 

 )2(أخرج الديلمي يف الفردوس )1(واآلخرة نسأل اهللا العفو والعافية يف الدنيا، حيسبون أم حيسنون صنعا
َفُع َمعَ «مرفوعًا  �عن أنس  َفعُ  )3(رثيِ كَ  َقِليُل اْلَعَمِل يـَنـْ  )4(»َمَع الَجْهلِ  اْلِعْلِم وََكِثيُر اْلَعَمِل َال يـَنـْ

ٌر ِمْن َكِثيِر اْلِعَباَدةِ «مرفوعًا  �الطرباين عن ابن عمر  وأخرج يف  أبو نعيم وأخرج )5(»قِليُل اْلِفْقِه َخيـْ
منها اكتفاؤهم بإمساس  )7(التعبد بغير فقه كالحمار في الطاحونة«مرفوعًا  � )6(احللية عن واثلة

حبيث جيدون حجمه وصالبته  »السجود من غير أن يمكنوها منه )8(َجباههم اواُنؤفهم موضح
بالغوا يف التحامل عليه كالوساد والفرش وبعض البسط ومنها سجودهم على كور  إذاحبيث ال يتسفل 

                          
  ). ت(ساقطة من  )1(
 حجر بن علي بن أمحد: الدين شهاب الشيخ: الدميي، اختصره نصر األخيار، أليب خمتصر، فردوس وهو الفردوس مسند )2(

  . 2/1684فردوس، كشف الظنون، حاجي خليفة،  مسند خمتصر يف القوس تسديد: العسقالين، ومساه
 ). ب(ساقطة من  )3(

 . 3/258، )6152: (النذير، جالل الدين السيوطي، دار الفكر، رقم البشري أحاديث اجلامع الصغري يف )4(

 بن اهللا عوض بن طارق معاذ أبو احلرمني بدار التحقيق الطرباين، قسم امحد بن سليمان القاسم أيب األوسط، للحافظ املعجم )5(

  . 8/301، )302: (والتوزيع، رقم والنشر للطباعة احلرمني دار احلسيين، الناشر إبراهيم بن احلسن عبد الفضل أبو حممد
هو واثلة بن األسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل، أبو األسقع، وقيل أبو شداد وقيل  )هـ 83 -ق هـ  22(واثلة بن األسقع  )6(

. وعن أيب مرثد وأيب هريرة وأم سلمة وغريهم �روى عن النيب . أسلم قبل تبوك وشهدها. صحايب. غري ذلك، الليثي الكناين
له يف  . شهد فتح دمشق ومحص وغريمها: حامتمن أهل الصفة، مث نزل الشام، قال أبو . ثالث سنني �أنه خدم النيب : وقيل

 . 9/119، واألعالم 5/77، وأسد الغابة 3/626اإلصابة . حديثا 76كتب احلديث 

  ). ب(ساقطة من  )7(
  . بوضع) ت(جاء يف  )8(
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العمامة متصًال بالرأس وباجلبهة حبيث ال جيدون حجم موضع السجود وصالبته فإن السجود على  
يف اجلواز إال أنه يشرتط  ه اهللامحر خالفا للشافعي وأمحد  )1(كور العمامة وإن جاز عندنا مع الكراهة

وعند األئمة الثالثة وقد صححه كثري من علمائنا وجعلوا  )2(الكور على اجلبهة فرض عندمها أن يكون
  حنيفة جيوز مع أيباملشهورة عن  يةاوجعلوا الفتوى عليه ويف الرو 

   

                          
الكراهة مبا  وقيدوا. إىل كراهة السجود على كور العمامة من حيث اجلملة -احلنفية واملالكية واحلنابلة-ذهب مجهور الفقهاء  )1(

ودليل . ليخرج من اخلالف ويأيت بالعزمية: قال البهويت. إذا كان السجود على كور العمامة بدون عذر من حر أو برد أو مرض
، فَِإَذا َلْم َيْسَتِطْع َأَحُدنَا َأْن يَُمك  ����ُكنا ُنَصلي َمَع النِبي «: قال �ذلك ما روى أنس  ِة اْلَحرَهَتُه ِمَن اَألْرِض ِفي ِشد َن َجبـْ

  . »َبَسَط ثـَْوبَُه َفَسَجَد َعَلْيهِ 
إذا كان كور العمامة فوق اجلبهة ومنعت لصوق اجلبهة باألرض فباطلة، وإن كان الكور أكثر من الطاقتني أعاد يف : وقال املالكية

  . الوقت
  . وأحلق املالكية واحلنابلة بكور العمامة كل ما اتصل باملصلي من غري أعضاء السجود كطرف كمه وملبوسه

  . طاهرا، وإال ال وعند احلنفية جيوز السجود على كمه وفاضل ثوبه لو كان املكان املبسوط عليه ذلك

 . 1/352لقناع ، كشاف ا3/423، اموع 1/253، حاشية الدسوقي )1/336(حاشية ابن عابدين 

وذهب الشافعية إىل أنه إن حال دون اجلبهة حائل متصل به ككور عمامته، أو طرف كمه، ومها يتحركان حبركته يف القيام  )2(
 حر����  َشَكْونَا ِإَلى َرُسوِل اللهِ «: قال �والقعود، أو غريمها مل تصح صالته بال خالف عندهم؛ ملا روى خباب بن األرت 

وإن سجد . »ِإَذا زَاَلِت الشْمُس َفَصلوا: ، وقالَفَما َأْشَكانَا«: ، ويف رواية قال»ِفى ِجَباِهَنا َوَأُكفَنا فـََلْم ُيْشِكَناالرْمَضاِء 
الصحيح أنه تصح صالته؛ ألن هذا الطرف يف : على ذيله أو كمه أو طرف عمامته، وهو طويل ال يتحرك حبركته فوجهان

ال تصح به كما لو كان على ذلك الطرف جناسة، فإنه ال تصح صالته وإن كان ال يتحرك حبركته، مث  :معىن املنفصل، والثاين
إنه إن سجد على كور عمامته أو كمه وحنومها متعمدا عاملا بالتحرمي بطلت صالته، وإن كان ساهيا مل تبطل، لكن جيب 

  . 1/352، كشاف القناع 3/423موع ، ا1/253، حاشية الدسوقي 1/336حاشية ابن عابدين . دإعادة السجو 
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منه وأن ميكنه من موضع السجود  )2(بشرط أن يكون على عظم األنف دون املارن )1(كراهة حترمياً 
قول اجلمهور فال َجَرَم أن العامل  إىلحنيفة عنها  أيبرجوع  )3(حبيث جيد صالبته وذكر يف درر البحار

غري معذور وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وأما القدمان فذهب  تعاىلا معذور وأنه عند ربه 
كون وضعها كليهما   إىلوصاحب الكايف  )6(ري وصاحب احمليطوالقدو  )5(وأبو بكر الرازي )4(الكرخي

                          
والكراهة عند احلنفية تنزيهية، وشرط احلنفية لصحة السجود على املكور كون الكور الذي يسجد عليه على اجلبهة أو بعضها،  )1(

  . أما إذا كان على الرأس فقط وسجد عليه ومل تصب جبهته األرض فإنه ال يصح سجوده؛ لعدم السجود على حمله
)2(

لسان . وقيل ما الن من األنف منحدرا عن العظم وفضل عن القصبة، وقيل املارن ما الن من األنف، األنف قيل طرفهمارن  
  . 13/403العرب، ابن منظور، 

 وشرح املفتاح تلخيص شرح مصنفاته ومن الرومي القونوي الدين مشس الشيخ إلياس بن يوسف بن الفقه، حملمد يف البحار درر )3(
وسبعمائة، أمساء الكتب، عبد  ومثانني مثان سنة ذلك، تويف وغري األصول يف النسفي عمدة وشرح مسلم وشرح البحرين جممع

  . 59: اللطيف زادة، ص
هو عبيد اهللا بن احلسني بن دالل، أبو احلسن الكرخي، البغدادي، فقيه، انتهت إليه ، )هـ340 - 260(أبو احلسن الكرخي  )4(

وعليها ، رسالة يف األصول: من تصانيفه. وانتشرت تالمذته يف البالد ومن كبار تالمذته أبو بكر الرازيرياسة احلنفية بالعراق، 

، 15/426، وسري أعالم النبالء 107الفوائد البهية . مدار فروع احلنفية، وشرح اجلامع الصغري، وشرح اجلامع الكبري

 . 2/358، وشذرات الذهب 1/337، واجلواهر املضية 4/347واألعالم 

. من فقهاء احلنفية. هو أمحد بن علي، أبو بكر الرازي املعروف باجلصاص من أهل الري، )هـ 370 - 305(اجلصاص  )5(
انتهت إليه . تفقه اجلصاص على أيب سهل الزجاج وعلى أيب احلسن الكرخي، وتفقه عليه كثريون. سكن بغداد ودرس ا

خوطب يف أن يلي القضاء فامتنع، وأعيد عليه اخلطاب فلم . إليه الطلبة من اآلفاقكان إماما، ورحل . رئاسة احلنفية يف وقته

، 1/84اجلواهر املضية ، أحكام القرآن، وشرح خمتصر شيخه أيب احلسن الكرخي، وشرح اجلامع الصغري: من تصانيفه. يقبل

 . اص للدكتور عجيل جاسم النشمياإلمام أمحد بن علي الرازي اجلص"، و11/256، والبداية والنهاية 1/165واألعالم 

نقل عن ابن احلنائي أنه يراد به عند اإلطالق رضي . اختلفت اآلراء فيمن يراد بصاحب احمليط عند احلنفية، صاحب احمليط )6(
ويفهم مما قاله ابن أمري احلاج عند ذكر مصنف املنية أنه يراد بصاحب احمليط عند اإلطالق . الدين حممد بن حممد السرخسي

لقد أصاب ابن أمري احلاج يف أن احمليط إذا أطلق يراد به احمليط الربهاين يف هذه : قال اللكنوي. اإلمام برهان الدين املرغيناين

= 
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 )1(مل جيز وذهب قاضيخان وصاحب اخلالصة األخرىفرض يف السجود فلو وضع أحدمها ورفع 
افرتاض وضع أحدامها فلو اكتفى به أجزاه مع الكراهة وذهب العالمة ابن أمري احلاج يف  إىلوالبزازية 

وشيخ اإلسالم يف مبسوطه أن  )2(ضعهما كليهما وذهب التمرتاشيأن األوجه وجوب و  إىلشرح املنية 
وضع اليدين والقدمني سواء يف عدم الفرضية قال الشيخ أكمل الدين وهو احلق وقال الشيخ إبراهيم 

متواتر يف كون  يةاتنفيه فإن الرو  يةاتساعده والرو  يةاوهو بعيد عن احلق وبضده أحق إذ ال رو  احلليب
املراد بوضعها وضع  أيضاً وضعهما أو وضع أحديهما فرض على ما ال خيفى على املتتبع وقال 

  .)3(القبلة وإال فال اعتبار به انتهى إىلأصابعهما وتوجهها 

                                                                                

الكتب املتداولة، وهو الذي كنت أظنه قبل اطالعي على كالمه هذا، إال أن يف نسبته إىل برهان الدين املرغيناين اختالجا فإن 

 . 246الفوائد البهية ص . اريالذي أظن أن مصنفه خب

هو طاهر بن أمحد بن عبد الرشيد بن احلسني، افتخار الدين البخاري، فقيه من كبار : )هـ542 - 482(طاهر البخاري  )1(
. من أهل خبارى. أخذ عن أبيه وجده، ومحاد بن إبراهيم الصفار وأيب جعفر اهلندواين وأيب بكر اإلسكاف، وغريهم. احلنفية

، واألعالم 1/265، واجلواهر املضيئة 84الفوائد البهية . خالصة الفتاوى، وخزانة الواقعات، والنصاب: فهمن تصاني

3/318 . 

هو حممد بن صاحل بن حممد بن عبد اهللا بن أمحد الغزي، التمرتاشي من فقهاء احلنفية، فرضي، : )هـ 135 -؟ (التمرتاشي  )2(
وتفقه ا على . وبرع يف شبابه وقد أخذ ببلده غزة عن والده وعن ابن احملب، مث رحل إىل القاهرة. حنوي، أديب، شاعر

وغريهم، وأخذ احلديث عن الشيخ عامر الشرباوي الشهاب أمحد الشوبري واحلسن الشرنباليل والشيخ حميي الدين الغزيل 
رح الرحبية يف الفرائض، ش: من تصانيفه الكثرية. والشيخ عبد اجلواد واجلنبالطي وغريهم، ورجع إىل بلده وقد بلغ غاية الفضل

ؤلفني ، ومعجم امل3/475خالصة األثري . وضوء اإلنسان يف تفصيل اإلنسان، وألفية يف النحو، ومنظومة يف املنسوخات

 . 7/32، واألعالم 10/87

 ). ت(عن ) ب(مل يوافق اية نسخة  )3(
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  رسالة الجمعة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 )2(والسنة )1(ثابتة بالكتاباحلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى أعلم أن اجلمعة فريضة حمكمة 
يكفر جاحدها ويفسق تاركها بال عذر كذا يف الفتح القدير البن اهلمام النحرير لكن هلا  مجاعواإل

عندنا فال جتوز يف القرى كذا يف كتب  )4(اجلامع )3(شرائط األداء كما هلا شرائط الوجوب فمنها املصر

                          

)1(
 �mM�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A �l]٩: اجلمعة .[  

)2(
تـََعاَلى َقْد فـََرَض َعَلْيُكُم اْلُجُمَعَة ِفي َمَقاِمي َهَذا، ِفي يـَْوِمي َهَذا، ِفي َشْهِري  إن اهللا«: أنه قال �وهو ما روي عن النيب  

ائٌِر اْسِتْخَفافًا ِبَها َأْو ُجُحوًدا َهَذ، ِمْن َعاِمي َهَذا ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة، َفَمْن تـَرََكَها ِفي َحَياِتي، َأْو بـَْعِدي َوَلُه ِإَماٌم َعاِدٌل َأْو جَ 
 َصالَة َلُه، َوال زََكاَة َلُه، َوال َحج َلُه، َوال َصْوَم َلُه، َوال ِبر َلَها ِبَحقَها َفال َجَمَع اللُه َلُه َشْمَلُه َوال بَاَرَك َلُه ِفي َأْمرِِه، َأال َوال

  . »َلُه َحتى يـَُتوَب َفَمْن تَاَب تَاَب اللُه َعَلْيهِ 
  . »، َأْو َصِبي، َأْو َمرِيضٌ َعْبٌد َمْمُلوٌك، َأِو اْمَرَأةٌ : اْلُجُمَعُة َحق َواِجٌب َعَلى ُكل ُمْسِلٍم ِفي َجَماَعٍة ِإال َأْربـََعةً «: وحديث

)3(
 . واملقصود باملصر كل بلدة نصب فيها قاض ترفع إليه الدعاوى واخلصومات 

)4(
 . 2/23املبسوط . أن يكون فيه سلطان، أو قاض إلقامة احلدود وتنفيذ األحكام: بيان حد املصر اجلامع 

ويلحق باملصر ضاحيته أو فناؤه، وضواحي املصر هي القرى املنتشرة من حوله واملتصلة به واملعدودة من مصاحله، بشرط أن يكون 
راجع بدائع . بينها وبينه من القرب ما ميكن أهلها من حضور اجلمعة، مث الرجوع إىل منازهلم يف نفس اليوم بدون تكلف

 . 1/162ع األر ، جمم2/24، واملبسوط 1/260الصنائع 

املصر : قال صاحب البدائع. وعلى هذا، فمن كانوا يقيمون يف قرية نائية، ال يكلفون بإقامة اجلمعة، وإذا أقاموها مل تصح منهم
اجلامع شرط وجوب اجلمعة، وشرط صحة أدائها عند أصحابنا، حىت ال جتب اجلمعة إال على أهل املصر ومن كان ساكنا يف 

 . يصح أداء اجلمعة إال يف املصر وتوابعهتوابعه، وكذا ال 

 . 1/259بدائع الصنائع . توابع املصر، وال يصح أداء اجلمعة فيها فال جتب على أهل القرى اليت ليست من

 . ومل تشرتط املذاهب األخرى هذا الشرط

ال تصح اجلمعة إال يف : احب املهذبفاكتفوا باشرتاط إقامتها يف خطة أبنية سواء كانت من بلدة أو قرية، قال ص: فأما الشافعية

 . 4/501املهذب مع اموع . أبنية يستوطنها من تنعقد م اجلمعة من بلد أو قرية

= 



65 

 

احلسن  أيبوعطا واحلسن بن  � )1(وحذيفة طالب أيبوغريها وبه قال علي بن  آيةاملذهب كاهلد
  )4(وابن سريين )3(وجماهد )2(والنخعي

                                                                                

 : قال صاحب املغين. فلم يشرتطوا ذلك أيضا، وصححوا إقامتها يف الصحاري، وبني مضارب اخليام: وأما احلنابلة

 . 2/275املغين البن قدامة . ز إقامتها فيما قاربه من الصحراءوال يشرتط لصحة اجلمعة إقامتها يف البنيان وجيو 

فتصح إقامتها يف األبنية، أو األخصاص؛ لصالحها لالستيطان فيها . فإمنا شرطوا أن تقام يف مكان صاحل لالستيطان: وأما املالكية
 . وال تصح يف اخليم لعدم صالحيتها لذلك يف الغالب. مدة طويلة

موضع االستيطان، ولو كان بأخصاص ال خيم، فال تقام اجلمعة إال يف موضع يستوطن : ية يف تعداد شروطهاقال يف اجلواهر الزك

  . 123اجلواهر الزكية ص . فيه بأن يقيم فيه صيفا وشتاء
من كبار . أبو عبد اهللا العبسي) حسيل، ويقال حسل: واليمان لقبه، وامسه(هو حذيفة بن اليمان  )هـ36 -؟ (حذيفة  )1(

. أسلم هو وأبوه وأرادا شهود بدر فصدمها املشركون، وشهد أحدا فاستشهد اليمان ا. �وصاحب سر رسول اهللا ، صحابةال
. بني اهلجرة والنصرة فاختار النصرة �خريه النيب . شهد حذيفة اخلندق وما بعدها، كما شهد فتوح العراق، وله ا آثار شهرية
الكثري، وعن عمر، وروى عنه  �روى عن النيب . ااستعمله عمر على املدائن فلم يزل ا حىت مات بعد بيعة علي بأربعني يوم

 . 1/317، اإلصابة؛  ،2/219ذيب التهذيب. جابر وجندب وعبد اهللا بن يزيد وآخرون

من مذحج اليمن من أهل الكوفة، ومن  . إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود، أبو عمران هو )هـ96 -46(، إبراهيم النخعي )2(
أحذ عنه محاد بن أيب . فقيه العراق: قال عنه الصفدي. كبار التابعني، أدرك بعض متأخري الصحابة، ومن كبار الفقهاء

 . 1/76، لزركلي، ا؛ األعالم1/70، تذكرة احلفاظ. سليمان، ومساك بن حرب وغريمها

أخذ التفسري عن . شيخ املفسرين. هو جماهد بن جرب، أبو احلجاج موىل قيس بن السائب املخزومي )هـ104 -21(جماهد  )3(
كان ثقة ". قرأت القرآن على ابن عباس ثالث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت: "قال. ابن عباس

طبع " تفسري جماهد": مؤلفه. وأمجعت األمة على إمامته. الرواية عن علي وغريهام بالتدليس يف . متقنا افقيها ورعا عابد

 . 6/161، لزركلي، ااألعالم؛  ،10/44ذيب التهذيب. مؤخرا بنفقة حكومة قطر

 ابزاز نشأ . تابعي، مولده ووفاته بالبصرة. هو حممد بن سريين البصري، األنصاري بالوالء، أبو بكر )هـ110 -33(ابن سريين  )4(
روى احلديث . كان إمام وقته يف علوم الدين بالبصرة. مث كان هو كاتبا ألنس بفارس. كان أبوه موىل ألنس بن مالك. وتفقه

وقال . عن أنس بن مالك وزيد بن ثابت واحلسن بن علي وغريهم من الصحابة رضي اهللا عنهم، واشتهر بالورع وتأويل الرؤيا

= 



66 

 

جتب يف القرى  ه اهللارمحهم اهللا كذا يف الشرح الكبري للمنية وقال الشافعي رمح )2(وسحنون )1(والثوري
وال  صيفاً  )3(وهم أحرار بالغون عقالء مقيمون ال يظعنون كان هلا أبنية جمتمعة وفيها أربعون رجالً   إذا

َوَال َصَالَة ، َوَال َتْشرِيقَ ، َال ُجُمَعةَ « �إال ظعن حاجة وال تنعقد إال م لنا ما روى عن علي  شتاءً 
قال احلافظ العيين يف شرح التحفة قال شيخ اإلسالم يف  )4( »ِإال ِفي ِمْصٍر َجاِمعٍ ، َوَال َأْضَحى، ِفْطرٍ 

  .انتهى �النيب  إىل ومسنداً  فوعاً مبسوطه رواه أبو يوسف يف األمايل مر 

                                                                                

، تاريخ بغداد؛ 9/14، وذيب التهذيب. "تعبري الرؤيا"ينسب إليه كتاب . نه بالقضاءمل يكن بالبصرة أعلم م: ابن سعد

5/331 .  
كان . أمري املؤمنني يف احلديث. من بين ثور بن عبد مناة. هو سفيان بن سعيد بن مسروق، الثوري )هـ161 -97(الثوري  )1(

اجلامع ": من مصنفاته. نهما سنني، ومات بالبصرة مستخفيارأسا يف التقوى، طلبه املنصور مث املهدي ليلي احلكم، فتوارى م

، اجلواهر املضية؛ 3/158، لزركلي، ااألعالم. وله كتاب يف الفرائض. كالمها يف احلديث" اجلامع الصغري"، و"الكبري

1/250 . 

من العرب . لقبه وسحنون. هو عبد السالم بن سعيد بن حبيب، أبو سعيد، التنوخي القريواين )هـ240 -160(سحنون  )2(
للعلم، رحل يف طلب العلم وهو ابن  اكان ثقة حافظ. فقيه مالكي، شيخ عصره وعامل وقته. أصله شامي من محص. صليبة

، 700والرواة عنه حنو . وإمنا أخذ عن أئمة أصحابه كابن القاسم وأشهب اومل يالق مالك. مثانية عشر عاما أو تسعة عشر
راوده حممد بن األغلب حوال كامال على القضاء، . ، وكان عليه املعول يف املشكالت وإليه الرحلةانتهت إليه الرئاسة يف العلم

وكانت واليته سنة . مث قبل منه على شرط أن ال يرتزق له شيئا على القضاء، وأن ينفذ احلقوق على وجهها يف األمري وأهل بيته

: ص، الديباج؛ 69: ص، شجرة النور الزكية. مجع فيها فقه مالك" املدونة: "من مصنفاته. هـ، ومات وهو يتوىل القضاء234

160 . 

  . 13/270لسان العرب، ابن منظور، . الظعنة السفرة القصرية: ظعن )3(
)4(

 للعالمة اهلداية أحاديث ختريج الراية نصب مع املرغيناىن الدين برهان االسالم لشيخ املبتدى بداية شرح الراية، اهلداية نصب 

 . 3/263القاهرة،  احلديث شعبان، دار صاحل امين ما اعتىن الزيلعى الدين مجال
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َوالَ ، الَ ُجُمَعةَ « �على علي  موقوفاً  رواه ابن أىب شيبة إمناكمال الدين ابن اهلمام و   ماماإلقال شيخ  
 )1(صححه ابن حزم »َأْو َمِديَنٍة َعِظيَمةٍ ، ِإال ِفي ِمْصٍر َجاِمعٍ ، َوَال َأْضَحى، َوَال َصَالَة ِفْطرٍ ، َتْشرِيقَ 

 مجعة وال تشريق إال يف مصر جامع قال ال �عن عبد الرمحن السلمي عن علي  )2(ورواه عبد الرزاق
  .انتهى قدوة �وكفى بعلي 

أمرهم بإقامة اجلمعة فيها ولو كانت واجبة عليهم  �وألن للمدينة قرى كثرية ومل يُنقل إلينا أنه 
أن  �وأما ما روى عن ابن عباس  )4(مستفيضا كذا يف التبيني وزيلعي )3(َألَمرَهَم ا ونقل إلينا نقال

أول مجعة مجعت بعد مجعة يف مسجد رسول اهللا عليه السالم جبواثا قرية بالبحرين فال ينايف املصرية 

{�m تعاىلتسمية الصدر األول اسم القرية إذ القرية تقال عليه يف عرفهم وهو لغة القرآن قال اهللا 

                          

أصله من . عامل األندلس يف عصره. أبو حممد. هو علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري) هـ456 -384(ابن حزم  )1(
البن حزم الوزارة وتدبري كانت . �أول من أسلم من أسالفه جد له كان يدعى يزيد موىل ليزيد بن أيب سفيان . الفرس

كان فقيها حافظا يستنبط األحكام من الكتاب والسنة على طريقة أهل الظاهر، . اململكة، فانصرف عنها إىل التأليف والعلم
مزقت بعض كتبه . ليفأكثري الت. طارده امللوك حىت تويف مبعدا عن بلده. بعيدا عن املصانعة حىت شبه لسانه بسيف احلجاج

وق ط"يف أصول الفقه؛ و" اإلحكام يف أصول األحكام"يف الفقه؛ و" احمللى: "من تصانيفه. كثري من الفقهاء له  بسبب معاداة

  . 364: ص، ؛ املغرب يف حلى املغرب5/59، لزركلي، ااألعالم. يف األدب" احلمامة
. حمدث، حافظ، فقيه. ريي، اليمينهو عبد الرزاق بن مهام بن نافع، أبو بكر، الصنعاين، احلم) هـ211 -126(عبد الرزاق  )2(

روى عن أبيه وعمه وهب ومعمر وعبيد اهللا بن عمر العمري وعكرمة بن عمار واألوزاعي ومالك وغريهم، وعنه ابن عيينة 
رأيت أحدا أحسن : قلت ألمحد بن حنبل: قال أمحد بن صاحل املصري. ومعتمر بن سليمان ووكيع وأمحد وإسحاق والبخاري

وكان حيفظ حنوا من سبعة عشر . عبد الرزاق أحد من ثبت حديثه: وقال أبو زرعة الدمشقي. ال: لرزاق؟ قالحديثا من عبد ا

، شذرات الذهب؛  ،6/310ذيب التهذيب. واملصنف، والسنن، وتفسري القرآن، اجلامع الكبري: من تصانيفه. ألف حديث

2/27 .  
 ). ص(ساقطة من  )3(

 ). ص(ساقطة من  )4(
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�£�¢�¡���~§�¦�¥�¤�l]أي مكة والطائف والشك أن  ]٣١: الزخرف

مكة مصر ويف الصحاح أن جواثا حصن بالبحرين فهي مصر إذ ال خيلو احلصن من حاكم عليهم 
وعامل ولذا قال يف املبسوط إا مدينة بالبحرين كيف واحلصن يكون بأي سور وال خيلو ما كان  

أنه قال أول  �لك ه كعب بن ماأبيكذلك عما قلنا عادة وما روى عن عبد الرمحن بن كعب عن 
املدينة ذكره البيهقي  �بىن بياضة أسعد بن زرارة فكان قبل مقدم النيب  )2)(1(من مجع بنا يف حرة

 أيضاً عليه السالم  )3(وغريه من أهل العلم فال يلزم حجة ألنه كان قبل أن تفرض اجلمعة وبغري علمه
عن املعارض مث جيب  �حديث علي  ولو سلم فتلك احلرة من أفنية املصر وللفناء حكم املصر فسلم

يفيده على العموم يف األمكنة فإقدامه  تعاىلألن دليل االفرتاض من كتاب اهللا  محله على كونه مساعاً 
على نفيها يف بعض األماكن ال يكون إال عن مساع ألنه خالف القياس املستمر يف مثله ويف 

ليس  ]٩: اجلمعة[�mM�L�K�J �l عاىلتوالقاطع للشغب أن قوله . )4(أيضاً الصلوات الباقيات 
فكان  )5(ا وال يف كل قرية عندهإمجاعبني األئمة إذ ال جيوز إقامتها يف الرباري  على إطالقه اتفاقاً 

وهو لو  �ا فقدر القرية اخلاصة وقدرنا املصر وهو أوىل احلديث علي إمجاعخصوص املكان مرادا 
مقدما عليه كيف ومل يتحقق معارضة ما ذكرنا إياه وهلذا مل ينقل من  �عورض بفعل غريه كان علي 

اشتغلوا بنصب املنابر واجلمع إال يف األمصار دون القرى ولو  )6(الصحابة أم حني فتحوا البالد أم

                          
 . 1/259لسان العرب، ابن منظور، . الوادي أي مبزر صاع وأعطاه قفيزا أي مبزر قفيزحرة  )1(

  . مرة) ت(جاء يف  )2(
 . عمل) ت(جاء يف  )3(

)4(
  . 3/201فيض القدير، باب صالة اجلمعة،  

)5(
 . 1/487شرح الوقاية، : ينظر 

 ). ت(ساقط من  )6(
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 وأما ما نقله صاحب القنية عن شيخه البديع أنه يلزم )1(كان لَِنُقَل ولو آحاداً كذا يف فتح القدير هذا
إياك وما يستنكر ظاهره وإن كان عندك اعتذاره  �حضور اجلمعة يف القرى ويعمل بقول علي 
يف البحر الرائق بأنه غريب وأن  فقد رده زين بن جنيم )2(فليس كل سامع نكرا تطيق أن تسمعه عذرا

ة الى العالمة ابن أمري احلاج يف حلب أيضاً املذهب عدم جوازها يف القرى فضال عن لزومها وتعقبه 
عالمة خوارزم ركن الدين الوجلان ما خيالفه  ماماإلوقد نقل صاحب القنية يف كتاب البغية عن شيخه 

وهو أنه سأله عن قرية خربة ليس فيها سوق معدة للبياعات بل تسكن فيها ناس معدودون فإقامة 
جبماعة أوىل فكتب يف اجلمعة فيها أوىل بتعليل أا كان جيمع فيها قبل االنقالب أم إقامة الظهر 

اجلواب ال يصلون اجلمعة فإن قلت فهال محل ما يف القنية على االحتياط واخلروج عن خالف 
الشافعي رمحه اهللا قلت ألنه يأباه قوله بلزومه إذ ال خالف يف كون اخلروج عن خالف العلماء 

واالهتمام  آيةث عليه للعنمستحبًا ال واجبًا فإن قلت فهل جعل جمازا عن الندب إليه للمبالغة يف احل
مبا هو شعائر اإلسالم وله نظائر تعرفها ذوو البصائر قلت شرطوا الستحباب اخلروج عن اخلالف 
العلماء إن يشتد ضعف مدركه وال يصادم سنة صحيحة وال يوقع اخلروج عنه يف خالف آخر وهنا 

ت أن اجلمعة ال تصح يف القرى اخلروج عن خالف الشافعي رمحه اهللا يوقع يف خالف أئمتنا إذ قد ثب
هلا وتؤدي على  اإلقامةواخلطبة و  األذانبنية اجلمعة أضعف نافلة ويقع  )3(عندنا فيقع ما شرع فيه فيها

يف الظهر وهي  )4(سبيل التداعي باجلماعة اجلمعة وجيهر بالقراءة فيها وهي نافلة ار وترتك اجلماعة
يف مكان واحد كما تفعل الرافضة  مجاعدي فرادى مع اإلأو سنة مؤكدة قريبة من الواجب ويؤ  واجبة

                          
  ). ت(ساقطة من  )1(
)2(

 خليل: السرخسي، حتقيق سهل أيب بن حممد بكر أبو الدين ، املبسوط، مشس4/393كنز الدقائق، البحر الرائق شرح  : ينظر 

  . 10/239لبنان،  -امليس، دار الفكر، بريوت الدين حمي

  ). ص(ساقطة يف  )3(
 ). ت(ساقطة من  )4(
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فهذه عدة بدع بشيعة ومنكرات شنيعة ال يوجد كلها وال جلها فيما تصليه املبتدعة  تعاىلخذهلم اهللا 
وحنوها من الغرائب بل أكثر الناس يصلون أربع ركعات  )1(من الصلوات املبتدعة كصلوات الرغائب

قائلني نويت آخر الظهر وال يعقلون معىن ما يتفوهون به فال تقع عن الظهر النعدام النية اليت هي 
عمل القلب مث ال يتداركونه ال باألداء وال بالقضاء وهذا الصنيع أشنع من كل شنيع على أن الشافعي 

وللجمعة خصوصًا شروطا وأركانا كثرية  كتب مذهبه اعترب للصلوات عموماً   رمحه اهللا على ما شهد به
 أديت يف القرية مع فقد واحد منها ال تصح اتفاقاً  إذاقلما َُتُم وتراعى فيما يصلى يف عامة القرى ف

 أما عنده فلفقده وأما عندنا فلعدم املصر اجلامع وال جيدي التلفيق لبطالنه عند أهل التحقيق ويأباه
آخره فإنه جواب سؤال مقدر تقريره ال تصح اجلمعة يف القرى  إىل �قوله ويعمل بقول علي  أيضاً 

ام من لطعمل يساعد فيها ا إذافإين تلزمه تقريره تلزمه ليصرف عن نفسه ذما ويرفع عن ّسره ّمها فإنه 
 يقدر على أمساعهم أغبياء اجلهلة والعوام يرمون بسهام االنتقاص والذم ويطرحونه يف غيابة الغم وال

فقد علل احلضور مبا ترى ال باخلروج عن خالف  أم كاألنعام بل هم أضل سبيالً  ودليالً  عذراً 
الشافعي رمحه اهللا مث غري خاف على املتقنني لعلم الشريعة والدين أن هذا رياء حمظور وأن صاحبه غري 

يسوغ يف ترك املباحات ال يف ترك السنن والواجبات وال يف  إمنامعذور وأن االحرتاس عن مذمة الناس 
ارتكاب املكروهات واحملرمات قال أسوة املتقني حمي الشريعة والدين يف الطريقة احملمدية وأما الرياء 
بالعبادة فحرام كله بل إن كان يف أصل العبادة كمن يصلي الفرض عند الناس وال يصلي يف اخللوة 

ع قال إبراهيم بن يوسف لو صلى رياء فال أجر له أبييف التاتارخانية ويف الين قال يكفر عند البعض
  .)2(وعليه الوزر وقال بعضهم يكفر انتهى

                          
. وممن ذكره الغزايل يف اإلحياء. ورد خرب بشأن فضل صالة تسمى صالة الرغائب يف أول ليلة مجعة من رجب، بني العشاءين )1(

ختريج اإلحياء . وقد نبه احلجاوي يف اإلقناع على أن تلك الصالة بدعة ال أصل هلا. إنه موضوع: وقد قال عنه احلافظ العراقي
  . ط دار املعرفة 1/154، مطبعة االستقامة، واإلقناع للحجاوي 1/202للحافظ العراقي امش اإلحياء 

 . 1/53األشباه والنظائر، : ينظر )2(
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يف  تاماً  ذكره يف تنبيه الغافلني وأغلظ فيه حيث جعله منافقاً  )1(وممن قال بكفره الفقيه أبو الليث
الطاعة هللا كصيانة الناس عن الغيبة ال الدرك األسفل من النار مع آل فرعون وهامان وكون غرضه 

وصيانة  أيضاً وقال  تعاىليفيد وال جيعله حالال ألنه تلبيس وكذب فعلى وصورة استهانة واستهزاء هللا 
 تعاىلإنه يعصى اهللا  أيضاً حتسن يف ترك املباحات ال املستحبات والسنن وقال  إمناالغري عن املعصية 

  .)2(ألنه رياء حمظور انتهى تعاىلوط منزلته عندهم بطاعة اهللا بطلب حممدة الناس أو دفع ذمهم وسق
فهو أمر باجلمعة اتفاق  )3(بين مسجد بأمر يف الرستاق إذاوأما ما نقل عن الديناري رمحه اهللا أنه 

بين مسجد جامع يف الرستاق الذي توفرت فيه شرائط املصرية بأمر السلطان فهو أمر  إذافمعناه أنه 
كون اشرتاط   آيةإذن جديد ودليل العن إىلللمأمور بالبناء بإقامة اجلمعة فيه حىت ال حيتاج فيه بعده 

علومان أداء اجلمعة بكونه يف املصر عند أئمتنا معلوما وأنه قد تقرر أنه مىت أطلق ماله شرط وقيد م
فهما مراعان فيه ومرادان ال أا جيوز أداؤها يف الرستاق الذي مل جيتمع شرائط املصرية فيه بأمر 
السلطان كيف وكون املصر شرط ألدائها متفق عليه بني أئمتنا ال خالف بينهم فيه كما أن السلطان 

عندنا منصوص عليه  أو نائبه شرط آخر له فكيف يوجد املشروط بدون الشرط وعدم جوازه يف القرى
وغريه  ماماإليف كتب مذهبنا ومشهور بكل واٍد ونادي ولكن ال حياة ملن تنادي وقد ذكر القاضي 

                          

أشهرهم نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي، أبو الليث : كنية ثالثة من علماء احلنفية: )هـ  373( أبو الليث  )1(
تفقه . اإلمام الكبري صاحب األقوال املفيدة والتصانيف املشهورة: اجلواهر املضيةقال فيه صاحب . الفقيه امللقب بإمام اهلدى

خزانة الفقه، والنوازل، وعيون املسائل، والتفسري، وتنبيه الغافلني ويف كشف الظنون : من كتبه. على أيب جعفر اهلندواين وغريه

، 264، 2/196اجلواهر املضية ، )ـه 294 -(ومنهم أبو الليث احلافظ السمرقندي . هـ 376تويف : 1981ص 

 . 220والفوائد البهية 

  . 3/105نبوية،  وشريعة حممدية طريقة شرح يف حممودية بريقة: ينظر )2(
)3(

 . الرستاق معرب ويستعمل يف الناحية اليت هي طرف اإلقليم 
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سافر وهو يف القرى ليس له ان جيمع بالناس ولو مر مبصر من  إذامن املشايخ الكرام أن اخلليفة 
  .)2(ه فصالته أوىل انتهىوهو مسافر جاز ألن صالة غريه جتوز بإذن )1(أمصار واليته فجمع بيها

وهو أصل فكيف جيوز أن جيمع فيها غريه بإذنه والقول بأن [مل جيز إن جيمع بنفسه يف القرى  إذاف
حكم جبوازه فيها فريتفع اخلالف فيه ويكون متفقًا عليه  )3(]أمر السلطان بأداء اجلمعة يف القرى 

ج إال على من هو يف علم الشريعة راجل لكونه حكمًا يف جمتهد فيه توهم فاسد وختيل كأسد ال يرو 
بال ناٍء عن احلوم حوله مبراحل كيف ال وقد فسروا احلكم بإلزام الغري ببينة أو إقرار أو نكول وصرحوا 

يكون به وأن قول القاضي بدونه فتوى ال حكم وال قضاء فأين  إمنابأن حقيقة فصل اخلصومة وأنه 
بأحد ما ذكر فيما زبر ولو سلم فاستجماع شرائط نفاذ  املتخاصمان وأين املتخاصم وأين اإللزام

القضاء يف اتهد فيه فيما سفر ممنوع ترشدك إليه مراجعة كتب الفروع ومن اجلهال املتصفني باخليال 
واملتبعني للخيال من يقول جيب أداء اجلمعة يف القرى بأمر السلطان ويعتقد وجوب طاعته يف كل ما 

الطاعة يف  إمناففي الكوكب املنري شرح اجلامع الصغري يف قوله عليه السالم يأمر به وهذا خطأ عظيم 
املعروف ومن اجلهال اآلن من يظن أن طاعة السلطان واجبة يف كل شيء يأمر به وهذا اجلهل يؤدي 

الكفر فإن من رأى تقدمي أمر السلطان على أمر رسول اهللا عليه السالم وأمر الشرع كفر ومن رأى  إىل
  .السلطان حبرام أو مكروه حيله فضال عن أن يوجبه كفر انتهى أن أمر

مث أنه جيوز  )4(وقد صرح يف كتب املذهبني بكفر من اعتقد أن للسلطان حترمي احلالل وحتليل احلرام
حنيفة وحممد رمحه اهللا وهو األصح ألن يف  أيبأداء اجلمعة يف مصر واحد يف مواضع كثرية وهو قول 

حد يف مدينة كبرية حرجا بينا وهو مرفوع كذا يف التبيني ويف فتح القدير قال يف موضع وا مجاعاإل

                          
  ). ت(ساقطة من  )1(
)2(

 . 4/304، الفتاوى اهلندية، ابن جنيم احلنفي، 4/390البحر الرائق شرح كنز الدقائق، : ينظر 

  ). ت(ساقطة من  )3(
 . حترمي احلرام وحتليل احلالل )ت(و )ص(جاء يف  )4(
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جواز إقامتها يف مصر واحد يف  تعاىلحنيفة رمحه اهللا  أيبالسرخسي رح الصحيح من مذهب 
حتقق حتقق يف حق كل  إذامسجدين وأكثر ال طالق ال مجعة إال يف مصر جامع اشرتاط املصر ف

على ما يف عامة كتب املذهب  أيضاً واحد منها وهو األصح واملصر اجلامع يشرتط ألداء صالة العيد 
وال يصلى العيد أهل القرى والبوادي وقال  يبالصالة اجلأل إىلفال جيوز يف القرى ويف القنية وقد رمز 

شرف األئمة والقاضي  إىلموضع كان مث رمز الشافعي رمحه اهللا يصليها الرجل واملرأة منفردا يف أي 
عني األئمة الكرباسي  إىلعبد اجلبار وقال إقامة صالة العيد يف الرساتيق تكره كراهة حترمي مث رمز 

  .مسع ذلك يغضب غضبا شديدا انتهى إذاوقال قبيح وكان 
صر كل بلدة فيها امل ه اهللارمح )1(مث إنه اختلف يف حد املصر اجلامع اختالفا كثري قال أبو حنيفة

سكك وأسواق وله رساتيق ووال ينصف املظلوم من ظامله وعامل يرجع إليه يف احلوادث وهو األصح  
هو كل موضع له أمري وقاضى ينفذ  ه اهللاوالتبيني وقال أبو يوسف رمح يةاكذا يف التحفة والبدايع والغ

رمحه اهللا أنه ظاهر املذهب عندنا السرخسي  ماماإلاألحكام ويقيم احلدود ويف اخلالصة وغريها قال 
ال كمل الدين وهو ظاهر  يةاوالكايف ويف شرح اهلد يةاواختاره السرخسي والقدوري وصاحب اهلد

  .وعليه أكثر الفقهاء انتهى يةاالرو 

                          
: الشرط األول ومل تشرتط املذاهب األخرى هذا الشرط. ذهب احلنفية إىل أن املصر اجلامع شرط وجوب اجلمعة وشرط صحة أدائها )1(

واملقصود باملصر كل بلدة نصب فيها قاض ترفع إليه الدعاوى ) مصرا ( اشرتطه احلنفية، وهو أن يكون املكان الذي تقام فيه 
  . واخلصومات

  . 2/23املبسوط . أن يكون فيه سلطان، أو قاض إلقامة احلدود وتنفيذ األحكام: وظاهر املذهب يف بيان حد املصر اجلامع: قال يف املبسوط
ويلحق باملصر ضاحيته أو فناؤه، وضواحي املصر هي القرى املنتشرة من حوله واملتصلة به واملعدودة من مصاحله، بشرط أن يكون بينها 

، 1/260بدائع الصنائع . وبينه من القرب ما ميكن أهلها من حضور اجلمعة، مث الرجوع إىل منازهلم يف نفس اليوم بدون تكلف
  . 1/162، جممع األر 2/24 واملبسوط

املصر اجلامع : قال صاحب البدائع. وعلى هذا، فمن كانوا يقيمون يف قرية نائية، ال يكلفون بإقامة اجلمعة، وإذا أقاموها مل تصح منهم
، وكذا شرط وجوب اجلمعة، وشرط صحة أدائها عند أصحابنا، حىت ال جتب اجلمعة إال على أهل املصر ومن كان ساكنا يف توابعه

  . ال يصح أداء اجلمعة إال يف املصر وتوابعه
  .1/259بدائع الصنائع . توابع املصر، وال يصح أداء اجلمعة فيها فال جتب على أهل القرى اليت ليست من
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واملراد القدرة على إقامة احلدود صرح به يف حتفة الفقهاء والبد من كون املوضع املذكور ذا سكك 
تركه بناء على أن الغالب أن األمري والقاضي شأنه  يةافيه إال أن صاحب اهلد أيضاً ورساتيق صرح به 

القدرة على تنفيذ األحكام وإقامة احلدود وال يكون إال يف بلد له رساتيق وأسواق وسكك كذا يف 
ما نقله عصام الدين يف حاشية صدر الشريعة عن احمليط أنه قال مشس  أيضاً شرح املنية ويدل عليه 

األئمة السرخسي رمحه اهللا ظاهر املذهب أن املصر اجلامع أن يكون فيه مجاعات الناس وجامع 
مل يكون الوايل  إذاوأسواق للتجارات والسلطان وقاضي يقيم احلدود وينفذ األحكام ويكون فيه مفت 

  .ىوالسلطان مفتيا انته
كرب مساجدهم يف أ أهلههو ما لو اجتمع  هيوسف رمح أيبفالتفسري أن املذكور متحدان معىن وعن 

ال يسعهم واملراد منه جيب عليهم اجلمعة منهم دون من يسكن يف ذلك املوضع من الصبيان والنسوان 
عترب ويف شرح ال كمل الدين ويف الشرح الكبري للمنية ليس هذا احلد مب يةاوالعبيد كذا يف شرح اهلد

قالوا إن هذا احلد غري صحيح عند حمققني واحلد الصحيح املعول عليه انه كل مدينة  آيةخمتصر الوق
وظاهر املذهب أنه ما فيه مجاعات الناس  أيضاً تنفذ فيها األحكام وتقام احلدود كذا يف اجلواهر وفيه 

  .واجلامع وأسواق والسلطان والقاضي ينفذ األحكام انتهى
  .يف احلقائق إال أنه زاد قوله ويكون فيه مفت انتهىوهكذا 

كل موضع يكون فيه كل حمرتف ويوجد فيه مجيع ما حيتاج الناس إليه   )1(وعن أبو يوسف رمحه اهللا هو
يف معايشهم وفيه فقيه يفيت وقاضي يقيم احلدود وعنه أنه يبلغ سكان عشرة آالف وقيل أن يوجد فيه 

حبال لو قصدهم عدو ميكنه دفعه وقيل إن يكون حبال يعيش   أهلهون عشرة آالف مقاتل وقيل أنه يك
سنة من غري أن يشتغل حبرفة أخرى وعن حممد رمحه اهللا كل موضع  إىلكل حمرتف حبرفته من سنة 

                          
 بن موسى بن أمحد بن حممود حممد داود، أبو أيب سنن ، شرح3/52تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، باب صالة اجلمعة،  )1(

، 1الرشد، الرياض، ط املصري، مكتبة إبراهيم بن خالد املنذر أبو: العيىن، حتقيق الدين بدر احلنفى الغيتاىب حسني بن أمحد
  . 4/390اجلمعة يف القرى، : م، باب 1999- هـ 1420
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قرية نائبا إلقامة احلدود والقصاص يكون مصرا فان عزله  إىلفهو مصر حىت لو بعث  ماماإلمّصره 
بيني وإذ قد ذكرنا األقوال املختلفة املروية عن أئمتنا يف حد املصر اجلامع التحق بالقرى كذا يف الت

ناسب أن نذكر أصال يرجع إليه يف معرفة ما يتعني األخذ به من راجح الروايات وصحيحها حىت مييز 
فخر الدين قاضي خان واملفيت يف زماننا من  ماماإلصحيحها من ضعيفها وقويها من سخيفها قال 

أصحابنا إذ استفىت عن مسألة فإن كانت مروية عن أصحابنا يف الروايات الظاهرة بال خالف منهم 
فإنه مييل إليهم ويفىت بقوهلم وال خيالفه وإن كان جمتهدا متقنا وإن كانت خمتلفة فيها بني أصحابنا فإن  

حنيفة صاحباه يف ذلك فإن   أيبصاحبيه يأخذ بقوهلما وإن خالف  حده اهللا أحنيفة رمح أيبكان مع 
كان اختالفهم اختالف عصر وزمان كالقضاء بظاهر العدالة يأخذ بقوهلما لتغري أحوال الناس ويف 

املتأخرين على ذلك وفيما سوى ذلك قال بعضهم يتخري  مجاعاملزارعة واملعاملة وحنومها خيتار قوهلما إل
حنيفة وإن كان املسئلة يف  أيبا أفضى اليه رأيه وقال عبد اهللا بن املبارك يأخذ بقول اتهد ويعمل مب

عن أصحابنا واتفق  يةافإن كانت توافق أصول أصحابنا يعمل ا وأن مل جيد فيها رو  يةاغري ظاهر الرو 
مقلدا غري املتأخرون على شيء يعمل به وإن اختلفوا جيتهد ويفيت مبا هو صواب عنده وإن كان املفيت 

جمتهد يأخذ مبا هو افقه الناس عنده ويضيف اجلواب إليه فإن كان أفقه الناس عنده يف مصر آخر 
بتحرمي احلالل  تعاىليرجع إليه بالكتاب ويتثبت يف اجلواب ال جيازف خوفا من االفرتاء على اهللا 

  .)1(وضده انتهى
يوسف مث بقول  أيبمث بقول  ماماإلى قول ويف التاتارخانية ومنية املفيت مث الفتوى على اإلطالق عل

يف جانب  ماماإلحممد بن احلسن مث بقول زفر بن اهلذيل واحلسن بن زياد رمحه اهللا وقيل إن كان 
مل يكن جمتهدا ألنه كان أعلم العلماء يف زمانه  إذاوصاحباه يف جانب فاملفيت باخليار واألول أصح 

  .انتهى

                          
 . 1/260النشر، الصدف، ببلشرز،  الربكىت، دار اددى اإلحسان عميم الفقه، حممد واعد: ينظر )1(
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  .حنيفة رمحه اهللا أحد صاحبيه يأخذ بقوهلما البتة انتهى أيبمع كان   إذا أيضاً ويف التاتارخانية 
الراجح الذي يتعني األخذ به يف حد املصر اجلامع على ما فيه من كثرة األقوال  )1(فأقول فالقول

األعظم  ماماإلعن  يةاهو القول املذكور أوال إذ هو ظاهر الرو  إمناواحنراف أكثرا عن حد االعتدال 
يوسف رمحه اهللا السيما وقد اختاره أكثر الفقهاء وصرحوا  أيبالثاين  ماماإلصاحب املذهب وتلوه 

بتصحيحه كثريون من حمققي العلماء فتبصر وال تكن من الغافني واهللا سبحانه أعلم وأحكم وهو 
ه من سلوك بنيات يفصل بني عباده فيما كانوا فيه خيتلفون نسأله سبحانه العصمة والتوفيق ونعوذ ب

على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني فرغ عن  تعاىلالطريق وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى اهللا 
تسويده األوراق بعون اهللا امللك الرزاق يد جامعها العبد الضعيف واملذنب العاصي النحيف عامل 

إحدى ومائة وألف ختمت باخلري حممد بن محزة عفا عنهما امللك رب العزة يوم االثنني أول حمرم سنة 

  .هـ1134واليمن والشرف مت تسويدها يف اليوم الثاين من مجادى األول سنة 

   

                          
  . )ص(و )ت(ساقطة من  )1(
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  رسالة عدم تكرير الجماعة في مسجد محلة باألداء
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

كان   إذامث قال يعين  وإقامة أذاناعلم انه ذكر صاحب الدرر انه ال تكرّر اجلماعة يف مسجد حمّلة ب
 أهلهولو كرر  يباح لباقيهم تكرارها ما ال وإقامة أذانومجاعة معلومان فصلي بعضهم ب إمامملسجد 

  .بدوما جاز انتهى
السلب ونفي جواز كل منهما ال  به عموم أريدالظاهر منه انه  أنوهكذا ذكره يف غريه وال خيفى 

كان الظاهر االقتصار على نفي جواز   وإالكما توهم   اإلقامةبدون  األذانسلب العموم ونفي جواز 
قول صاحب امع ودرر البحار وال تكررها أي اجلماعة يف مسجد  وأما اإلقامةبدون ضم  األذان
اكتفاء بذكره وكيف يتوهم ذلك  األذانمع  اإلقامةمل يذكر  إمناو ثان فقد قال شرّاحهما  أذانحملة ب

مشروع يف اجلملة كما يف اجلمعة  األذانمعّللني باّن تكرار  إقامته )1(اجلنب يعادون أذانوقد ذكروا ان 
نه ه اهللا أيوسف رمح أيبواظهر مما ذكر يف ذلك املطلوب ما يف اجلواهر عن الظهرية عن  اإلقامةدون 

 األول ماماإلالثاين يف موضع  ماماإلمل يُقيم  إذا أهلهاجلماعة يف املسجد الذي صّلي  بإعادةال بأس 
  .ية وال يؤدون وال يقام انتهىيف ناح ويصلي

وال  )2(أئمتناعن  أخرروايات  املسألةمن القنية عن املنية نعم يف هذه  نسخيتوهكذا يف هامشة  
اليت تظن رجحاا علي غريها وعلمنا  يةاا لكن الشأن يف بيان املراد بتلك الرو  يأخذحجر على من 

قوم وال اعلم واحكم واليه ينتهي سبيل األ تعاىلا من مدد مديدة وحجج عديدة واهللا سبحانه و 
باهللا العلي العظيم مشقه اقل عبيد لربه القدير عامل حممد احلقري سومح وعويف وعف  إالقوة  حول وال

  .عنه مت

                          
 ). س(ساقطة من  )1(

 . املتناول) س(جاء يف  )2(
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  الكرسي في أدبار الصلوات آيةرسالة في قراءة 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

الصلوات املكتوبة  أدبارالكرسي  آيةة ءقرا إن: اعلم، هللا وسالم على عباده الذين اصطفى احلمد
لكن ، لفقهيةنوه من الكتب التعرض هلا علماؤنا فيما دو  وإالّ ، ليست بفرضية وال واجبة وال سنة

، املأثوراحلافظ جالل الدين السيوطي يف الدر املنثور يف التفسري  أوردها وردت يف فضلها أحاديث
 �ة إمام أيبان وابن مردوية عن والدار قطين والطرباين وابن حبّ  النسائي والروياين أخرجهمنها ما 

َرَأ آيََة اْلُكْرِسي ُدبـَُر ُكل َصَالٍة َمْكُتوبٍَة َلْم َيْمنَـْعُه ِمْن ُدُخوِل الَجنِة ِإال َأْن «: مرفوعاً  َمْن قـَ
 آية قرأمن «: مرفوعاً  � )2(الطرباين بسند صحيح عن احلسن بن علي أخرجهومنها ما  )1(»َيُموتَ 

 أخرجهومنها ما  )3(»األخرىالصالة  إلىالكرسي في دبر الصالة المكتوبة كان في ذمة اهللا 
َمْن قـََرَأ ِفي ُدبُِر ُكل َصَالٍة َمْكُتوبٍَة آيََة اْلُكْرِسي ُحِفَظ «: مرفوعاً  � نسٍ البيهقي يف الشعب عن أ

َها ِإال نَِبي َوَال ، ِإَلى الصَالِة اْألُْخَرى البيهقي يف  أخرجهومنها ما  )4(»َأْو ِصديقٌ ، ُيَحاِفُظ َعَليـْ
ْن قـََرَأ آيََة اْلُكْرِسي ُدبـَُر ُكل َصَالٍة َلْم َيْمنَـْعُه ِمْن ُدُخوِلِه مَ «: مرفوعاً  �عن علي  أيضاً الشعب 

َرَأَها ِحيَن يَْأُخُذ مَ ، اْلَجنَة ِإال اْلَمْوتُ  ْضَجَعُه َأمَنُه اُهللا َعَلى َدارِِه َوَداِر َجارِِه َوالُدَويـَْراِت َوَمْن قـَ

                          
)1(

  . 6/30، )9928: (ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة، رقم: سنن النسائي، باب 

هو احلسن بن علي بن أيب طالب، أبو حممد اهلامشي، أمري : )هـ وقيل غري ذلك 50 -وقيل بعدها  3( احلسن بن علي  )2(
وأبيه علي وأخيه  �روى عن جده رسول اهللا . ورحيانته من الدنيا وأحد سيدي شباب أهل اجلنة �املؤمنني، سبط رسول اهللا 

كان حليًما ورًعا . روى عنه ابنه احلسن وعائشة أم املؤمنني وعكرمة وحممد بن سريين وآخرون. حسني وخاله هند بن أيب هالة
وظهرت املعجزة النبوية يف . ويل اخلالفة بعد أبيه عدة أشهر، مث تنازل ملعاوية بشروط، وصان اهللا بذلك مجاعة املسلمني. فاضال
انصرف احلسن إىل املدينة حيث أقام إىل أن . »إن ابين هذا سيد ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمني«: �قوله 
 . 1/340، وصفة الصفوة 2/295، وذيب التهذيب 2/9، وأسد الغابة 1/328اإلصابة . ال إنه مات مسموًماويق. تويف

 . 3/58، )2733: (معجم الطرباين الكبري، رقم )3(
  . 2/458، )2396: (ختصص آية الكرسي بالذكر، رقم: شعب اإلميان، البيهقي، باب )4(
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عقب كل  هامن يقرا هو الوعد مبا ذكر لكل  اإمنّ كما ترى   حاديثالذي تضمنته هذه األ مثّ  )1(»َحْوَلهُ 
حد أكل   اقراءيباشر  أنْ  فاألوىل، يقراها من اجلماعة نْ استمع هلا ممّ  مكتوبة اّداها ال ملنْ  )2(الصالة

الصلوات كالتسبيحات والتحميدات  أعقابالواردة  كاألذكار اهاأدّ بنفسه عقب كل فريضة 
  .ذكر من املوعود والتكبريات حىت ينال ما

، على الصحيح من املذهب )3(واستماعه فرض عني على السامعني، فضيلة ة القران مطلقاً ءنعم قرا
فال ، ديين عنده أووعدم مشغول بشغل دنيوي ، حدأ أذىلكن جواز اجلهر به مشروط خبلوه عن 

 ألنه؛ ل س وال مصدر رس يُ البيت ومدّ  أعمالمن  ءذيه وال مشغول بشيه يؤ ألنّ  مثّ ، جيوز عندنا
فوه لّ ذكره سادتنا احلنفية فيما أ ما شغال به على ما اآلخرينيشوش على  هوألنّ ، يتضمن ترك االستماع

 يف املسجد منْ  أوها من اجلماعة جهرًا سكوت علماء زماننا عمن يقرأ اوأمّ ، ةالكتب الفقهي من
 األذانالتغين يف  )4(سكوم عن يدل  كما ال،  مسبوق فال يُدل على جوازه أويصلي من متنفل 

، الزمان على إباحتها املستمرة على مرّ  وسائر املنكرات األركانالقران وترك تعديل  قراءةو  اإلقامةو 
ودليل ، والقياس الصحيح مجاعواإلهو الكتاب والسنة  اإمنّ فان دليل اتهد ، ة مبباشرااخذؤ وعدم امل

 اإمنّ د املقل  أئمةده من هو من قل  أمجعنيعليهم  تعاىلين رضوان اهللا الد  املتصدون  هه يف حملعلى ما قرر

                          
 . 4/56، )2174: (ختصيص آية الكرسي بالذكر، رقم: شعب اإلميان، البيهقي، باب )1(
)2(

  ). ط(ساقطة من  
فتح القدير للشوكاين . االستماع إىل تالوة القرآن الكرمي حني يقرأ واجب إن مل يكن هناك عذر مشروع لرتك االستماع )3(

  . 1/366، وحاشية ابن عابدين 3/49، وأحكام القرآن للجصاص 2/267
ن االستماع للقرآن فرض  األصل أ: وقد اختلف احلنفية يف هذا الوجوب، هل هو وجوب عيين، أو وجوب كفائي؟ قال ابن عابدين

  . كفاية، ألنه إلقامة حقه، بأن يكون ملتفتا إليه غري مضيع، وذلك حيصل بإنصات البعض، كما يف رد السالم
حاشية ابن . أن له رسالة حقق فيها أن مساع القرآن فرض عني: ونقل احلموي عن أستاذه قاضي القضاة حيىي الشهري مبنقاري زاده

 . 1/367عابدين 
)4(

  . على) ت(ء يف جا 
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 ملعقده وحلحيكم بني  تعاىلوهو ، اعلم تعاىلبر واهللا سبحانه و وتدّ  فتأمل ليس مما مرّ  ه وسكو
وحسن توفيقه على عبد العبد الضعيف  تعاىلجنزت الرسالة بعون اهللا . فيما كانوا فيه خيتلفون العبادة

الربيعني املنتظم يف سلك  آخرعاشر  األربعاءعامل حممد بن محزة عفا عنهما امللك رب العزة يوم 
  .هجرية نبوية متت وألفشهور سنة عشر ومائة 
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  الفاتحة أدبار الصالة ةرسالة في قراء

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 قراءة أنّ فزعم  بعض الناس قد وقع يف االلتباس أنّ اعلم ، احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى 
وغلطًا قبيحا وكيف وال منع من  )2(صرحيا مرية يف كونه خطأً  وال )1(الصلوات بدعة أدبارالفاحتة يف 

على ندا  أيضاً بل نّص فيه ، ملعين فيه نّص عليه يف عليه يف اتىب )3(األزمانن يف زمن من القرآ قراءة
من  أوىلالفاحتة  قراءةاالشتغال ب أنّ ونص يف الترتخانية والقنية ، عند طلوع الشمس وعند غروا

 أفضلليه الصلوات عن سيد السادات ع أعقابوقد وردت دعوات يف ، أوقااثورة يف أامل األدعية
والشيخ  األذكاريف  )4(الشيخ حمي الدين النووي أوردهاثابتة  بأسانيدالتسليمات  وأزكىالصلوات 

، من تلك الدعوات أفضلالفاحتة فيهما  قراءةاحلصني فتكون ، مشس الدين اجلزري يف عدة احلصن
ملندوب نّص عليه يف شرح ه نّ وأ، املندوب إىلفندب  )5(أقرؤها أي، الفاحتة: بقوهلم إليهاالندب  اوأمّ 

وقول بعض الغزاة  �للجماعة صلوا على الرسول اهللا : وال تفاوت قول الوّعاظ، املقاصد وغريه ونظريه
تكرير  أنّ : وحيكى ما هنالك ما يقول هؤالئك، لكبذ )6(يثابون مأّ وا وقد نصوا على كرب : لبعضهم

                          
)1(

  . مبتدعة) م(جاء يف  
)2(

  . جرحيا) ت(جاء يف  
)3(

  . االزمنة) م(جاء يف  
)4(

من أهل . أبو زكريا، حميي الدين) أو النواوي(هو حيىي بن شرف بن مري بن حسن، النووي ): هـ  676 - 631( النووي  
من تصانيفه . عالمة يف الفقه الشافعي واحلديث واللغة، تعلم يف دمشق وأقام ا زمنا. نوى من قرى حوران جنويب دمشق

طبقات الشافعية للسبكي . ، واملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجاموع شرح املهذب مل يكمله، وروضة الطالبني
 . 7/278، والنجوم الزاهرة 9/185، واألعالم للزركلي 5/165

)5(
  . اقراؤها) ت(جاء يف  

)6(
  . يثباتون) ت(جاء يف  
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عدي والبيهقي يف خرج احلاكم وابن أ، األئمة ألقواله قول مصادم للسنة خمالف نّ فإ، غري جائز ءالدعا
خرج وأ »إن اللَه ُيِحب اْلُمِلحيَن ِفي الدَعاءِ «: مرفوعاً  ي اهللا عنهاشة رضعائ مننيالشعب عن أم املؤ 

إَذا : فقال إليه )1(سرّ ه أأنّ «: �عن رسول اهللا  هأبيبن ُمسلم التميمي عن  داود عن احلارث أبو
فإنَك  اللُهم أِجْرِني ِمَن الناِر َسْبَع َمرات: حدام أل كَ تُ  نْ قبل أ اْنَصَرْفَت ِمْن َصالِة الَمْغِرِب فـَُقلْ 

َلِتك ، وإَذا َصلْيَت الصْبَح فـَُقْل كَذِلكَ  ُكِتَب َلَك ِجَواٌر ِمْنها  ثم َ  إَذا قـُْلَت ذلَك ثُم ُمت ِمْن لَيـْ
 ـ ي اهللا عنهارضـ وعن حفضة  أيضاً بو داود وأخرج أ »ُمت ِمْن يـَْوِمَك ُكِتَب َلَك ِجَواٌر ِمْنهافإنَك إْن 

ِقني َعَذاَبَك  )2(اللُهم «: ه مث يقولن يرقد وضع يده اليمىن حتت خذّ أراد أ إذاكان   �رسول اهللا  نّ أ
َعُث ِعباَدَك َثالَث َمراتٍ  : ه قالنّ بن أبو بكرة أعن عبد الرمحن  أيضاً بو داود ج أوأخر  )3(»يـَْوَم تـَبـْ

ِفى َسْمِعى  اللُهم َعاِفِنى ِفى َبَدِنى اللُهم َعاِفِنى: ِإنى َأْسَمُعَك َتْدُعو ُكل َغَداةٍ بِت أ يا«: يبقلت أل
ِإنى : فـََقالَ  ُتْصِبُح َوَثالَثًا ِحيَن ُتْمِسىِحيَن  اللُهم َعاِفِنى ِفى َبَصِرى َال ِإَلَه ِإال أَْنَت تُِعيُدَها َثالَثًا

وابن حبان  أيضاً بو داود وأخرج أ )4(»َيْدُعو ِبِهن فَأَنَا ُأِحب َأْن َأْسَتن ِبُسنِتهِ  ���� َسِمْعُت َرُسوَل اللهِ 
 َواْهدني َواْرزُْقِني َوعافنيللُهم اْغِفْر لي َواْرَحْمني ا«: قام من الليل يتهجد يقول إذان الرسول اهللا أ
وقال الشيخ حمي الدين النووي يف االذكار باب التسبيحات تكرير الدعاء روينا يف ُسنن  )5(»راً شْ عَ 

  .انتهى )6(»َكاَن يـُْعِجُبُه َأْن َيْدُعَو َثالَثاً َوَأْن َيْستَـْغِفَر َثالَثاً «: � رسول اهللا نداود أ أيب

                          
)1(

  . ابشر) ت(جاء يف  
)2(

  ). ت(ساقطة من  
)3(

  . 4/471، )5047: (ما يقال عند النوم، رقم: سنن أيب داودـ، باب 

)4(
  . 4/484، )5092: (ما يقال إذا أصبح، رقم: سنن أيب داود، باب 

)5(
  . 1/279، )766: (ما يستفتح به الصالة من الدعاء، رقم: سنن أيب داود، باب 

 . 1/561، )1526: (يف االستغفار، رقم: سنن أيب داود، باب )6(
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 نْ أ منها وعد ، منها داب الّدعاءصني فصل آيف عدة احلصن احلوقال الشيخ مشس الدين اجلزري 
 ر الدعاء ويُ يكر فيه انتهى لح.  

عات العشر يف الصبح ب املوثوق به يف علمه ودينه باملواظبة على املسَ  خري علمائناوقد أوصى بعض متأ
 جالً وآ افعل بنا وم عاجالً  اللهمّ ، اغفريل ولوالدي وجلميع املسلمني اللهمّ : ومن مجلتها، وبعد العصر

 م يا مّوالنا ما حنن له أهل إ هال والتفعلنيا والدين واآلخرة ما أنت له أيف الدك غفور حليم نّ بنا و
  .ف رحيمو جواد كرمي رؤ 
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  القسم الثاني

  رسالة يف االعتكاف -1

  رسالة األضحية يف حق الفقري - 2
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  رسالة في االعتكاف
  الرمحن الرحيمبسم اهللا 

هو اعتكاف  إمنااحلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى أعلم أن القدر املسنون من االعتكاف 
بعض منه كساعة كما تومهه بعض الناس دل  )1(]منه ال [العشر األخري كله يف رمضان إال ما خص 

دين الشمين يف قول قال الشيخ شهاب ال حاديثعليه كالم علمائنا وما استدلوا به عليه من األ
 إىلواجب وهو املنذور و  إىلاالعتكاف سنة وقال القدوري مستحب واحلق أنه ينقسم  يةاخمتصر الوق

مستحب وهو ما عدا ذلك روى اجلماعة من حديث  إىلسنة مؤكدة وهو العشر األخري من رمضان و 
كان يعتكف العشر األخير من رمضان ثم اعتكف   ����أن رسول اهللا «عائشة رضي اهللا عنها 

  .انتهى »أزواجه بعده
والصحيح  نفكمال الدين بن اهلمام قال القدوري االعتكاف مستحب قال املص  ماماإلوقال الشيخ 

واجب وهو  إىلأا سنة مؤكدة واحلق خالف كل من اإلطالقني بل احلق أن يقال االعتكاف ينقسم 
مستحب وهو  إىلسنة مؤكدة وهو اعتكاف العشر األواخر من رمضان و  إىلقاً و املنذور تنجيزاً أو تعلي

َكاَن « �ما سوامها ودليل السنية حديث عائشة رضي اهللا عنها يف الصحيحني وغريمها أن النيب 
فهذه  )2(»َأْزَواُجُه ِمْن بـَْعِدهِ ثُم اْعَتَكَف ، اللهُ  َحتى تـََوفاهُ ، ْشَر اَألَواِخَر ِمْن رََمَضانَ يـَْعَتِكُف اْلعَ 

املواظبة املقرونة بعدم الرتك مرة ملا اقرتنت بعدم اإلنكار على ما مل يفعله من الصحابة كانت دليل 
السنية وإال لكانت تكون دليل الوجوب أو نقول اللفظ وأن دل على عدم الرتك ظاهرًا لكن وجدنا 

 وغريمها كان النيب عليه السالم يعتكف يف كل رمضان صرحيًا يدل على الرتك وهو ما يف الصحيحني

                          
 ). ت(ساقطة من  )1(

)2(
اعتكاف العشر : صحيح مسلم، باب. 2/713، )1922: (االعتكاف يف العشر األواخر، رقم: صحيح البخاري، باب 

  . 2/830، )1172: (األواخر من رمضان، رقم
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ي اهللا عنها فأذن هلا فضربت لذي اعتكف فيه فاستأذنته عائشة رضمكانه ا إىلصلى الغداة جاء  إذاف
قبة فسمعت به حفصة رضي اهللا عنها فضربت قبة أخرى فسمعت ا زينب رضي اهللا عنها فضربت 

السالم من الغداة أبصر أربع قباب فقال ما هذا فأخرب  قبة أخرى فلما انصرف رسول اهللا عليه
خربهن فقال ما محلهن على هذا الرب انزعوها فال أرها فنزعت فلم يعتكف يف شهر رمضان حىت 

اعتكفه فلما فرغ  �اعتكف العشر األول من شوال هذا وأما اعتكاف العشر األوسط فقد ورد أنه 
ك يعين ليلة القدر فاعتكف العشر األواخر إمامتطلب  أتاه جربائيل عليه السالم فقال أن الذي

  .انتهى
يـَْعَتِكُف ِفى ُكل رََمَضاَن َعْشَرَة أَياٍم فـََلما  كان   ����أن رسول اهللا « �هريرة  أيبوأخرج البخاري عن 

بن كعب رضي اهللا  أيبوأخرج ابن املنذر عن  )1(»َكاَن اْلَعاُم الِذى قُِبَض ِفيِه اْعَتَكَف ِعْشرِيَن يـَْوًما
كان يعتكف العشر األواخر من رمضان فسافر عامًا فلم يعتكف فلمل كان العام   �عنه أن النيب 

املقبل اعتكف عشرين ليلة ذكره ابن بطال يف شرح البخاري وجه االستدالل أن العشر األخري خري 
 إذاألصول أن ظرف الزمان ظرف زمان تعلق بتقدير يف بفعل ممتد هو االعتكاف وقد تقرر يف علم ا

تعلق به بذكر يف حنو  إذاتعلق بفعل ممتد بتقدير يف حنو صمت السنة يقتضي االستيعاب خبالف ما 
هو  إمناأن القدر املسنون من االعتكاف  يةاودر  يةاصمت يف السنة فإنه ال يقتضيه وال عدمه فثبت رو 

اعتكاف مجيع العشر األخري من رمضان إال أنه خص منه قدر اخلروج حلاجة ضرورية بدنية كقضاء 
اعتكف يف مسجد غري جامع على ما هو املشهور ويف كتب  إذااحلاجة أو دينية كأداء اجلمعة 

يعود املذهب مسطور أخرج أبو داود عن عائشة رضي اهللا عنها أا قال السنة على املعتكف أن ال 
مريضًا وال يشهد جنازة وال ميس امرأة وال يباشرها وال خيرج حلاجة إال ملا ال بد منها وأخرج الشيخان 

                          
)1(

 . 2/719، )1939: (االعتكاف يف العشر األوسط من رمضان، رقم: صحيح البخاري، باب 
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كان   إذاال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان  �عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت كان رسول اهللا 
  .الزهري انتهى فخر الدين الزيلعي تريد البول والغائط وهكذا فسره ماماإلمعتكفاً قال 

من أن  يةابن اهلمام يف شرح اهلدكمال الدين   ماماإلما ذكره الشيخ  أيضاً ويدل على ما ادعيناه 
مقتضى النظر أنه لو شرع يف املسنون أعين العشر األواخر بينته مث أفسده أن جيب قضاؤه خترجيًا على 

  .ىيوسف يف نفل الصالة ناوياً أربعاً ال على قوهلما انته أيبقول 
خرج  إذامبا ذهب إليه أبو يوسف وحممد من أن املعتكف [ والرتخص يف اخلروج أقل من نصف يوم

ال يفسد اعتكافه فال يفيد وجود القدر املسنون عندمها وال اجلواز واحلل إذ ال  )1(]أقل من نصف يوم 
بل قد أخرج حممد يف يستلزم استجماع الشرائط واألركان وانتفاء املنايف  إمنايستلزمهما عدم الفساد و 

رأسه فأرجله  إىلاعتكف يُدين  إذا �موطئه عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت كان رسول اهللا 
 )2(اعتكف إذاوكان ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان مث قال قال حممد وبه نأخذ ال خيرج الرجل 

كمال الدين بن اهلمام قال يف   ماماإلحنيفة رمحه اهللا على أن الشيخ  أيبإال لغائط أو بول وهو قول 
حسان ألن يف القليل ضرورة توقاال ال يفسد حىت يكون نصف يوم وهو االس آيةقول صاحب اهلد

ما  إىلالفجر ] بعد[السوق للعب أو اللهو أو القمار من  إىلوأنا ال أشك أن من خرج من املسجد 
ا معتكف قال ما أبعدك عن العاكفني وال يتم قبل نصف النهار كما هو قوهلما مث قال يا رسول اهللا أن

مبىن هذا االستحسان فإن الضرورة اليت يناط ا التخفيف هي الضرورة الالزمة أو الغالبة الوقوع وجمرد 
عروض ما يلجئ ليس بذلك إال يرى أن من عرض له يف الصالة مدافعة األخبثني على وجه عجز 

اته مع أنه حيكم به مع السلس مع حتقق الضرورة واإلجلاء عن دفعه حىت خرج منها ال يقال ببقاء صلو 
بغري ضرورة أصالً إذ املسألة هي أَن خروجه أقل من  )3(ويسمي ذلك معذوراً دون هذا مع أما جييزانه

                          
  ). ت(ساقطة من  )1(
  ). ت(ساقطة من  )2(
 . أي يصححانه وال يفسدانه به كما يدل عليها حلاق كالمه )3(
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نصف يوم ال يفسد مطلقًا سواء كان حلاجة أو ال بل للعب ولو سلم أن القليل غري مفسد مل يلزمه 
مقابلة من بقية متام يوم بل مبا يعد كثريًا يف نظر العقالء الذين فهموا  إىللنسبة تقديره مبا هو قليل با

  .وأن اخلروج ينافيه انتهى )1(]العكوف[معىن 
وأما تشبثهم إلثبات ما تومهوه بقول علمائنا وأقل النفل ساعة بناء على مشول النفل للسنة املؤكدة 

شيء أٌل إال عم كونه أقل األخص واهللا سبحانه ففاسد إذ على تقدير تسليمه ال يلزم من كون ال
جنزت الرسالة [، أعلم وأحكم وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وهو حسيب ونعم الوكيل تعاىلو 

عفا عنهما رب ، عامل حممد بن محزة، واملذنب النحيف، وقوته على يد العبد الضعيف تعاىلحبول اهللا 
من ، يف اليوم التاسع من مجادى اآلخرة من سنة مخس ومائة وألف، اآليديين الكوزحلصاري، العزة

، عليه وعلى سائر إخوانه من األنبياء واملرسلني تعاىلصلوات اهللا ، هجرة من ارتدى بالعز والشرف
  .)2(]مت، من أهل السموات وأهل األرضني، وعلى سائر عباد اهللا الصاحلني

   

                          
  ). ت(ساقطة من  )1(
  ). ت(ساقطة من  )2(
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  رسالة في األضحية في حق الفقير
  الرمحن الرحيمبسم اهللا 

احلمد هللا وسالم على عباده الذين  )1(ثقيت وبه حوىل وقويت وهو حسيب ونعم الوكيل تعاىلوبه 
 إذاه سئل القاضي بديع الدين عن الفقري نّ نقل يف الترتخانية عن فتاوى اهو أه انّ : اصطفى اعلم
وقال القاضي برهان ، نعم: قال؟ أكلهى هل له حىت صارت واجبة عليه فضحّ  لألضحيةاشرتى شاة 

  .انتهى، حيل  ال: الدين
ق ا الوجوب وتعينت هلا بشرائها هلا للتضحية وليست بواجبة عليه تعلّ  هاملا اشرت الفقري  أنّ وجهه هو 

مع ما فيه  األخريالقول  تعاىلـ عصمه اهللا ـ ا يقول العبد الضعيف  يضح  نّ كما لو نذرا أ  )2(فصار
عمت به الشذوذ فيما  ايةلعباده يف  تعاىليام ضيافة اهللا الفقري وعياله يف أرح والضيق على من اجل

الثانية  والروايةن ليس عليه العمل والفتوى والصحيح املوافق للسنة الصحيحة البلوى فال جرم أ
ن النبي أ«: �اهللا  مسامل عن جابر بن عبد أخرجهالسنة فمنها ما  اأمّ ، األولالصرحية هو القول 

 أخرجهوما  »كلوا وتزودوا وادخروا هبعد ثلث ثم قال بعد األضاحيلحوم  أكلنهى عن  ����
وما  )4(»ُكُلوا َوَأْطِعُموا َوادِخُروا«قال بعد النهي  �نه أ � )3(الشيخان عن سلمة بن االكوع

                          
  ). د(و ) ت(ساقطة من  )1(
  . فصارت) ت(جاء يف  )2(
امسه سنان : هو سلمة بن عمرو بن سنان األكوع، وقال ابن عساكر وابن حجر العسقالين: )هـ 74 -؟ (سلمة بن األكوع  )3(

سبع غزوات وكان  �غزا مع النيب . صحايب من الذين بايعوا حتت الشجرة. بن عبد اهللا بن بشري األسلمي املعروف باألكوع
وعنه ابنه إياس ومواله يزيد . َرِضَي اللُه َعنـُْهمْ  وعن أيب بكر وعمر وعثمان وطلحة �روى عن النيب . شجاعا بطال راميا عداءً 

، وذيب ابن عساكر 4/150ذيب التهذيب . حديثاً  77له . بن أيب عبيد وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب وغريهم
 . 172/  3، واألعالم 6/230

 . 5/2115، )5249: (ما يؤكل من حلوم األضاحي، رقم: أخرجه البخاري، باب )4(
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فلياكل من  أحدكمضحى  إذا«: قال �رسول اهللا لن اأ �هريرة  أيبمحد عن أ ماماإل أخرجه
  .يف شرح اجلامع الصغري رجاله رجال الصحيح انتهى )1(قال املناوي »ضحيةأ

  .انتهى األمة إمجاعوالنصوص فيه كثرية وعليه : الزيلعي الدين قال الشيخ فخر
اذ الفقري مع املضحني ، الشريفة بعمومها تتناول الفقري كما تتناول الغين الصحيحة حاديثاأل )2(فهذه

كل من حلم اضحيته املضحي يأ فمنها مايف كتب املذهب املتداولة انّ  يةاا الرو وامّ ، ن مل جتب عليهوإ
 ماماإل إىلونسبه ، حممد يف موطأه ماماإلخر من غري فصل بني كونه غنينا وفقريا وقد ذكره د ويدّ ويتزوّ 
 يةامنه ماذكره الشيخ اكمل الدين يف قول صاحب اهلد واخرج، حنيفة صاحب املذهب نصا أيب

ال  ة تكون منذورة اونّ ا أمّ بقوله واألضحية إ، خرغنياء والفقراء ويدّ وياكل من حلم األضحية ويطعم األ
ياكل منها وال أن  نْ كان األول فليس لصاحبها أ  نْ وإ، ن كان الثاين فاحلكم ماذكره يف الكتابفإ

ل فعليه قيمة ما من صدقته ولو اككل يأ نْ سبيلها التصدق وليس للمتصدق أ نّ يطعم األغنياء أل
  .انتهى، كلأ

ؤكل غنيا ضحية ويز ويأكل من حلم األـين الزيلعي يف قول صاحب الكنوما ذكره الشيخ فخرالد
ن وجبت بالنذر مل تكن واجبة بالنذر وإ إذاضحية الواجبة والسنة سواُء بقوله وهذا يف األ، خرويدّ 

                          

)1(
هو حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين، زين الدين، احلدادي : )هـ 1031 -  952( املناوي  

املناوي، القاهري، الشافعي، عامل مشارك يف أنواع من العلوم، أخذ عن النور علي بن غامن املقدسي والشيخ محدان الفقيه 
: من تصانيفه. والشيخ علي األجهوري والسيد إبراهيم الطاشكندي وغريهم وعنه سليمان البابلي. وحممد البكري وغريهم

التيسري يف شرح اجلامع الصغري، وفيض القدير، وتيسري الوقوف على غوامض أحكام الوقوف، وشرح التحرير يف فروع الفقه 

، 7/75، واألعالم 1/357، والبدر الطالع 2/412خالصة األثر . ، واإلحتافات السنية باألحاديث القدسيةيالشافع

 . 5/220ومعجم املؤلفني 

  . فرده) ت(جاء يف  )2(
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ألن  و فقرياً أ غنياء سواء كان الناذر غنياً األن يطعم غريه من وال أ ن ياكل منها شيئاً فليس لصاحبها أ
  .انتهى، غنياءوال أن يطعم األكل من صدقته سبيلها التصدق وليس للمتصدق أن يأ

الغين  ي يطعم ما شاءاملضحّ  نّ ي أالغياث ماماإلمن ذلك كله ما نقل يف الترتخانية عن فتاوى  خرجوأ
وإن كان فقريا ذا ، ن يتصدق بثلثهويستحب له أ، كل الكل فهو جائزوالفقري واملسلم والذمي وإن أ

  .انتهى، كله هو و عيالهيأ نْ عيال فاألفضل أ
يذكر فيه خالف ولو بصيغة  ثبات املطلوب مذكور يف صورة االتفاق ملرى نص يف إفهذا كما ت

الفقري ملا اشرتاها للتضحية وليست  نّ ونه ساقطا ال يعتد به أصال قوله إك  إىلشري به التعريض فكأنه أ
ن الوجوب يتعلق به ى به الغين فإلو سلم فمنقوض مبا ضحّ ، اخل. . . . بواجبة عليه تعلق ا الوجوب

وقد نص على فساده يف كتب  مجاعالنص واإل نّ ه قياس يف مقابلة أبذحبه على أنّ  أيضاويتعني هو هلا 
جنزت الرسالة ، نعم الوكيلقوم وهو حسيب و تهى السبيل األصول واهللا سبحانه أعلم وأحكم وإليه يناأل

ما رب العزة عفوه وغفرانه عامل حممد بن محزة عفى عنهما ر  قل عباد اهللا سبحانه الراجيعلى يد أ
لف هجرية نبوية واحلمد م يف شهور سنة مائة وأربع عشرة وأول من ذي القعدة املنتظيوم االثنني األ

  )1(مجعنيمه على سيد املرسلني وآله وصحبه أه وسالهللا رب العاملني وصالت
    

                          
  ). ت(مل يكتب يف نسخة  )1(
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  رسالة في الصيدية
  الرحمن الرحيمبسم اهللا 

ما قتله حنو احلجر من الصيد شروطاً  حلل  )1(انّ : الذين اصطفى اعلم احلمد هللا وسالم على عباده
 )2(ثالثة مشهورة ويف الكتب املعتربة مسطورة األول اخلفة إذ لو كان ثقيًال قتله بثقله فيكون موقوذة

، وغريها يةاأو احتمله واحملتمل يف الباب ملحق باملتيقن احتياطًا على ما يف اهلد )3(وهي حمرمة بالنص
دماء ن مطلق نقض البنية والتأثري باالمن اجلرح على ما يأيت وهو ليس عبارة ع والثاين احلدة إذ البدّ 

صيد البندقة  ل وال حي  -رمحه اهللا-   )4(قال الولواجلي، بل عن القطع املدمى وهو ال يتصوّر إّال باحلدة
ثر الدم  جيرح وهو القطع املدمى بل خيرج أه النّ أشبهه وإن جرح ألوالعصا وما  )6)(5(واحلجر واملعراض

ن كان كذلك وقطعه له كالسهم وامكنه ان يـُْرمى به فإأن يكون شيء من ذلك قد حّدده وطوّ  إالّ 
  .وبضعه فيّحل انتهى

                          
  )ب(ساقطة من  )1(
)2(���m�M�L�K�J��I�H�G�F�E�D�C�B�Al ]٣: املائدة .[ 

  )ب(ساقطة من  )3(
هو عبد الرشيد بن أيب حنيفة نعمان بن عبد الرزاق بن عبد اهللا الولواجلي، ظهري الدين، أبو ): هـ 540 - 467(الولواجلي  )4(

لقيته، ومسعت منه، وكان إماما، فقيها فاضال، حنفي املذهب، حسن السرية، : الفتح، فقيه حنفي، قال أبو املظفر السمعاين
الفتاوى الولواجلية، وكتب  : من تصانيفه. بن علي، وعلي بن احلسن الربهان البلخي تفقه ببلخ على أيب بكر القزاز حممد

 . 1/568، هدية العارفني 122، 94، الفوائد البهية ص2/417اجلواهر املضية . األمايل عن مجاعة من الشيوخ

)5(
لسان العرب، ابن منظور، . به الطريرأس خشبة يلعب ا الصبيان وقيل هو سهم أو قصبة جيعل عليها طني مث يرمى : املعراض 

2/426 . 

 . املقراض) ص(جاء يف  )6(
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روى  وغريها وملا )1(يةاوغريها والثالث اجلرح ليتحقق معىن الذكوة كذا يف اهلد يةاوقد أشري إليه يف اهلد
رميت فسميت فخرقت فكل وان مل ختزق فال تأكل  إذا �رسول اهللا : قال، بن حامت قال عن عدي

وال تأكل من البندقة إال ما ذكيت رواه أمحد كذا يف الزيلعي  )3(إال ما ذكيت )2(وال تأكل من املعراض
  .صيد بندقة الرصاص انتهى ل أنه ال حي يظهر وجه ما ذكر يف فتاوى ابن جنيم )4(ومبا ذكر

الصيد على ما مّر ومنعه سفسطة  لّ ا اجلرح باملعىن املعترب يف ح ه ال حّدة هلا فال حيصلنّ وهو إ
ه لرصاص لو اختذ منه سكني ال يتصّور به القطع ووجوب القصاص ا ألنّ ومكابرة للحّس كيف ال وا

وعند أىب حنيفة مبا  )5(حىت جيب باملثقل مبا يقتل غالباً  اهللا ـ رمحهما ـ جيب عند أىب يوسف وحممد
يوجب نقض البنية ظاهرًا وازهاق الروح باطنًا حىت أنه جيب باإلحراق بالنار ولو بإلقائه يف التنور 

َمى على ما ذكر يف موضعه وال حيصل به التذكية أطلقه يف اخلالصة وصّححه يف اتىب واهللا احملُ 
وله احلمد يف االول واالخرة يوم االبعاء ثاين شوال سنة مخس [سبحانه اعلم واحكم جنزت الرسالة 

  .)6(]ومأئة والف على يد اضعف الورى عامل حممد بن محزة عفا عنهما امللك رب العزة

                          
  )ص(ساقطة من  )1(
  . املقراض) ص(و ) ب(جاء يف  )2(
ذََكاُة اْلَجِنيِن «: ومنه قوله عليه الصالة والسالم. إمتام الشيء والذبح: ومعناها) الذكاة(مصدر ذكى، واالسم : التذكية يف اللغة )3(

 . »أُمهِ ذََكاُة 

  . 1/312الشرح الصغري امش بلغة السالك . هي السبب املوصل حلل أكل احليوان الربي اختيارا: ويف االصطالح
بأنه السبيل الشرعية لبقاء طهارة احليوان، وحل أكله إن كان مأكوال، وحل االنتفاع : هذا تعريف اجلمهور، ويعرف عند احلنفية

، وجواهر 5/9، واالختيار 305و  196 - 195، 5/186حاشية ابن عابدين . جبلده وشعره إن كان غري مأكول

  . 275، 8/573، واملغين البن قدامة 4/342، والقليويب 1/208اإلكليل 
 ذكرنا ) ت(و) ص(جاء يف  )4(

)5(
 . كالعصا والسوط واحلجر الصغري: املثقل 

  . )ص(عن ) ت(عن ) ب(عن )أ(مل يوافق اية نسخة  )6(
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 رسالة في الدودية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
كاجلنب واخلل والثمار كالتني   )1(علم أن دود الطعام وسالم على عباده الذين اصطفى ااحلمد هللا

والتوت واملاء كماء بعض العيون واآلبار طاهر حيًا وميتًا ال خالف فيه بني أئمتنا لكونه مما ليس له 
إال ما  )2(ه كيف وهو داخل يف عموم امليتة وهو حمرمة بالنصنفس سائلة لكن طهارته ال يستلزم حل

يف احلشرات وهو حمرمة عند أئمتنا لكونه من اخلبائث  أيضاً خص منها من السمك واجلراد وداخل 
وهل يرخص يف أكله مع هذه األشياء للحرج وعسر التمييز منعىن قصور تصفحى لكتب املذهب 

الصحيحة الصرحية وما يف  يةاالرو  إىلأن يرشدنا  تعاىلهللا لقلتها عندي من اإلطالع عليه وعسى ا
انفسخت فيه ال يدل على عدمه وكذا  إذاالقنية دود حلم وقع يف املرقة ال ينجس وال يؤكل وكذا املرقة 

تفتت الضفدع يف املاء كره شربه ال للنجاسة بل  إذا ه اهللاما يف فتح القدير أنه روى عن حممد رمح
ارت أجزاؤه فيه وهذا تصريح بأن كراهة شربه حترميية وبه صرح يف التجنيس فقال حلرمة حلمه وقد ص

  .حيرم شربه انتهى

                          
دود الطعام كله طاهر، وال حيرم أكله مع الطعام، وكل ما ليس له نفس سائلة ال ينجس باملوت، وال ينجس ما مات فيه من  )1(

  . 1/11عقد اجلواهر الثمينة . ماء أو مائع
. فاجلماد كله طاهر. األعيان مجاد وحيوان: وفصلوا يف ضبطها فقالوا. وذهب الشافعية إىل أن األصل يف األعيان الطهارة )2(

وامليتة كلها جنسة إال السمك، . وجزء احليوان كميتته. كله طاهر إال الكلب واخلنزير وفرع كل منهما  -أي احلي -واحليوان 
واملنفصل عن احليوان إما يرشح رشحا كالعرق، وله . اة أمه، والصيد الذي ال تدرك ذكاتهواجلراد، واآلدمي، واجلنني بعد ذك

حاشية الربلسي مع القليويب على شرح . استحالة يف الباطن كالبول فهو جنس إال ما استثين وإما له -أي احلي -حكم حيوانه 

، واألشباه والنظائر 1/13وضة الطالبني ، ور 1/168، وحاشية اجلمل على شرح املنهج 69 -  1/68احمللي للمنهاج 

  . 1/77، ومغين احملتاج 60للسيوطي ص 
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وقد ذكر يف كتب الشافعية فيه وجهان حله مع هذه األشياء والفرق بني عسر التمييز وعدمه ففي 

�: تعاىلتفسري النظام النيسابوري الشافعي يف قوله  mA�B�C�l  إن يف دود الطعام
 أيضاً األخبار من كتبهم  يةاوالفواكه واملاء وجهني األظهر أن يسامح يف أكله مع هذه األشياء ويف كف

أن دود اخلل وحنوه حيل أكله معه ال منفردًا ويف الكوكب املنري شرح اجلامع  ه اهللانقًال عن النووي رمح
يؤتى بالتمر فيه دود فيفتشه حتى يخرج  ���� كان النبي« �يف قول أنس  أيضاً الصغري من كتبهم 

مات  إذاقال أصحابنا يف الدود املتولد من الفواكه واجلنب واخلل واحلبوب وحنوها أن  )1(»السوس منه
فيما تولد منه ينجس باملوت على املذهب وحيل أكله مع ما تولد منه على األصح أن عسر متييزه ال 

  .مل يعسر التمييز انتهى إذامنفرداً وال 
هذا هو املوافق ألدلة الشرع النافية للحرج ولقول علمائنا ففي  تعاىليقول العبد الضعيف عصمه اهللا 

الوجيز لرضي الدين السرخسي صاحب احمليط رمحه اهللا لو أصاب بول الفارة الثوب أو الطعام ال 
  .ينجس انتهى

وقع يف وقر حنطة  إذابعر الفارة  وقال العالمة ابن أمري احلاج يف حلية الى يف احمليط لرضي الدين
وطحنت أو يف زق دهن مل يفسد ما مل يغري طعمه ونقله يف الذخرية عن حممد بن مقاتل ومشى عليه 

وقعت يف وقر احلنطة وطحنت ال بأس بالدقيق  إذاغري واحد منهم قاضيخان حيث قال بعر الفارة 
  .حسنه انتهىإال أن يكون كثرياً يظهر أثره الطعم وغريه وهذه زيادة 

                          
تفتيش التمر : األطعمة، باب: بريوت، كتاب ـ العريب الكتاب السجستاين، دار األشعث بن سليمان داود سنن أيب داود، أبو )1(

  . 3/426، )3835: (املسوس عند األكل، رقم
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يف الفتاوى اخلانية خبز وجد يف خالله بعر الفارة إن كان البعر على صالبته يرمي البعر  أيضاً وقال 
  .)1(انتهى أيضاً ويؤكل اخلبز زاد يف خمتارات النوازل وإن كان متفتتاً ما مل يغري طعمه يؤكل 

ستهما فألن يعفى أكل عفى بول الفأرة وخرؤه فيما ذكر حىت حل أكلهما معه مع غلظ جنا إذاف
عسر التمييز مع طهارته أوىل فإن الضرورة فيه ليس أدىن من الضرورة فيهما  إذاالدود مع ما تولد منه 

السيما سوس احلبوب وذباا فإما يتولدان حتت قشورها فال وتطحنان وتغليان معها حىت يتفتتا 
وقع فيه كأكل النمل مع العسل والسمن  ما أكل ما ليس له نفس سائلة مع ماوخيتلطان معها وأ

أعلم  تعاىلالواقع هو فيهما فينبغي أن ال يرخص فيه لعدم احلرج وإمكان الصون واهللا سبحانه و 
  .وأحكم وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

    

                          
إن بول اهلرة والفأرة وخرءها جنس يف أظهر الروايات، يفسد املاء والثوب، : وخرئها، ففي اخلانية اختلف احلنفية يف بول الفأرة )1(

بول الفأرة طاهر لتعذر التحرز عنه، وعليه : وقال احلصكفي. ولو طحن بعر الفأرة مع احلنطة ومل يظهر أثره يعفى عنه للضرورة
  . الصحيح أنه جنس :وخرؤها ال يفسد ما مل يظهر أثره، ويف احلجة. الفتوى

يف بول اهلرة يف غري املائعات، كالثياب، وكذا يف  واحلاصل أن ظاهر الرواية جناسة الكل، لكن الضرورة متحققة: وقال ابن عابدين
الطحطاوي على مراقي الفالح . خرء الفأرة يف حنو احلنطة، دون الثياب واملائعات، وأما بول الفأرة فالضرورة فيه غري متحققة

  . 212/  1، وحاشية ابن عابدين 19ص 
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  رسالة في جواز افتراش الحرير
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ه اختلف يف جواز افرتاش احلرير وتوّسده ففي نّ أ: اعلم، طفىالم على عباده الذين اصاحلمد هللا وس
وكذا افرتاشه وكرهاه  �ىب حنفية أعند  )1(وتوّسد احلرير حالل ،وشرحه غرر االذكار ،درر البحار
حرمتها  �ىب حنيفة والصحيح عن أ، له التجربمآ ثة وبه أخذ أكثر مشاخينا ألنّ ئمة الثالومعهما األ

ن نجلس عن لبس الحرير وأ ����نهانا رسول اهللا «: يف صحيح البخاري ومسلم �حلديث حذيفة 
  .انتهى )2(»عليه

ه عليه الصالة والسالم جلس على مرفقة نّ املشهورة عن من حّلهما أ يةاا ما اسُتِدّل به على الرو مّ وأ
بعض من يوثق  أخرجهه نّ فيما وقفنا عليه من كتب املذهب وإن ثبت أهو حديث مسيب  اإمنّ حرير ف

ن حديث النهى فقد تقرر يف الشيخان م أخرجه ئمة احلديث بسند حيتج به فال يساوي مابه من أ
صّح وإّن أ، صحيُح البخاري مث صحيح مسلم تعاىلصّح الكتب بعد كتاب اهللا ّن أموضعه إ

عل حيتمل ن سلم فهذا فه البخاري مث ما انفرد به مسلم وإما اتفقا عليه مث ما انفرد ب حاديثاأل
ذا مبيح وقد تقرر يف علم م وهوذاك قول الحيتمله فال َتساِوى ولو سّلم فذاك حمرّ  �اخلصوص به 

                          
)1(

أبو يوسف أيضا مع : وقيل -فريى املالكية والشافعية واحلنابلة وحممد من احلنفية : اختلف الفقهاء يف جواز اجللوس على احلرير 
  . 5/171، وكشاف القناع 1/275، وأسىن املطالب 442: ، ص، والقوانني الفقهية5/226ابن عابدين . أنه حرام -حممد 

يَباِج َوَأْن ُيْجَلَس َعَلْيهِ  ����نـََهانَا َرُسوُل اللِه «: ملا رواه حذيفة قال َعْن لُْبِس اْلَحرِيِر َوالد« .  
، وكان على بساط ابن عباس رضي اهللا »َجَلَس َعَلى ِمْرفـََقِة َحرِيرٍ « �وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إىل جوازه، ملا روي أن النيب 

حضر وليمة فجلس على وسادة حرير؛ وألن اجللوس على احلرير استخفاف  �وأيضا روي أن أنسا . عنهما مرفقة حرير
  . 5/226ابن عابدين . وليس بتعظيم، فجرى جمرى اجللوس على بساط فيه تصاوير

)2(
حترمي استعمال إناء : صحيح مسلم، باب. 5/2193، )5491: (رقملبس احلرير وافرتاشه للرجال، : صحيح البخاري، باب 

 . 3/1641، )2069: (الذهب، رقم
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يف فتح  ،تعارضا يقوم احملرم على املبيح لئال يلزم تكرر التبديل وقد ذكر النحرير إذاا ّ األصول إ
  .انتهى ،يةاوافقتها رو  إذاو  ،يةاه الينبغي العدول عن الدر نّ القدير وغريه أ

�: رسوله عند التنازع فقالاهللا و  إىلكيف وقد اوجب اهللا الرّد  mÒ�Ó�Ô�Õ�Ö�×� �Ø�

Ùl ]فقري من مشاخينا وخمتار اجلم ال ،ئمة املشاهريمن األ ،مذهب اجلماهري أيضاو  ]٥٩: النساء
ن عنه والكثرة إ يةابو حنيفة صاحب املذهب يف رو األعظم أ مامُ اإلقد َساَعَدهم على ذلك حرمتها و 

الضرورة تدعو  أيضاومؤيّدة له و  جن تكون عاضدًة ملرح مل يكن من أسباب الرتجيح فال أقل من أ
قد صرحوا باستحابه واهللا ليهما والحرج يف تركهما بل فيه احتياط وخروج عن اختالف العلماء و إ

كم بني عباده فيما كانوا فيه حي تعاىلقوم وهو سبحانه و وإليه ينتهى السبيل األ ،حكمسبحانه أعلم وأ
  .خيتلفون
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  وةسُ نْ لَ القَ  رسالة في
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

كوا منخفضة ال مرتفعة   )1(وةسُ نْ لَ السنة يف القَ  أنّ : علما،  وسالم على عباده الذين اصطفىاحلمد هللا
رضي - عن أم املؤمنني عائشة )2(خرج ابن عساكرأ، العلم إىلكما يلبسها بعض املتكلفني ممن ينتمي 

 إىلأشارت ، بالرأس الصقة: أي، كان يلبس قلنسوة بيضاء الطئة  �أن رسول اهللا   -اهللا عنها
 قـََلْنُسَوًة بـَْيَضاءَ «: �أا كانت لرسول اهللا : �هريرة  أيب يةاورو ، املنري قصرها كذا يف الكوكب

َكاَن  ����ه ن أَ «عنهما   � ابن عباس يةايف مسنده ورو  -رمحه اهللا-أبو حنيفة  ماماإلرواه  »ةاميْ شَ 
كذا يف اجلامع   )3(وهي البيض املُضربة، وابن عساكر، الروياىن أخرجه »يـَْلَبُس اْلَقالَِنَس اْلَيمانِيةَ 

أكمام  أنّ  �ري مناوأخرج الرتمذي عن أىب كبشة األ، )4(الصغري للحافظ جالل الدين السيوطى

                          
لسان العرب، . وال خيرج املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي. لبس القلنسوة: والتقليس. من مالبس الرءوس: القلنسوة لغة )1(

، واملغين 1/163، والدسوقي 1/181الدر املختار وحاشية ابن عابدين . قلس: واملصباح املنري، وخمتار الصحاح مادة

  . 1/113، وكشاف القناع 1/304
هو علي بن احلسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا، أبو القاسم، ثقة الدين، الدمشقي، ): هـ  571 - 499( ابن عساكر  )2(

فقيه، مؤرخ، رحل إىل بالد كثرية، ومسع الكثري من حنو ألف حافظ، . حمدث الديار الشامية. الشافعي، املعروف بابن عساكر
من تصانيفه . هو كثري العلم غزير الفضل حافظ ثقة: قال احلافظ السمعاين. وثالمثائة شيخ ومثانني امرأة، وتفقه بدمشق وبغداد

، 4/239شذرات الذهب . تاريخ دمشق الكبري، واإلشراف على معرفة األطراف، وكشف املغطى يف فضل املوطا: " الكثرية

  . 4/273، وطبقات الشافعية الكربى 82/  5واألعالم  69/  7، ومعجم املؤلفني 118/  4وتذكرة احلفاظ 
 الكتب املباركفوري، دار الرحيم عبد ابن الرمحن عبد حممد العال أيب احلافظ الرتمذي، لإلمام جامع حتفة األحوذي بشرح )3(

  . 10/481لبنان،  – بريوت العلمية
هو عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق الدين اخلضريي السيوطي، جالل الدين أبو : )هـ  911 - 849( السيوطي  )4(

كان عاملا . وقضى آخر عمره ببيته عند روضة املقياس حيث انقطع للتأليف. أصله من أسيوط، ونشأ بالقاهرة يتيما. الفضل
وملا بلغ أربعني . كان سريع الكتابة يف التأليف. ن أعلم أهل زمانه بعلم احلديث وفنونه والفقه واللغةشافعيا مؤرخا أديبا وكا

ام باألخذ من التصانيف . سنة أخذ يف التجرد للعبادة، وترك اإلفتاء والتدريس وشرع يف حترير مؤلفاته فألف أكثر كتبه

= 
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مجع ُكّمة بالضّم وهي القلنسوة املستديرة ّمسيت ا  )1(كانت بُطحًا فالكمام  �أصحاب رسول اهللا 
 )2(]بالراس غري ذاهبة يف اهلواء يعين منبطحة[ ألا تغطى الرأس والبطح مجع األبطح أي الزقة 
بود فالقلنسوة الطويلُة اّوفُة املّتخذُة من اللّ ، حأبيمنبسطة من البطح وهو البسط كذا يف شروح املص

كوا   )3( والرتٌك ُكالْه على خالف الّسّنة والّصفراُء املفرطُة الطول منها مع، اليت تسميه العرُب طرطوراً 
فقد قال رسول اهللا ، خبالف الّسّنة من شعار بعض أهل البدعة املتهمني باالخنالع والزندقة فـَْلُتْجَتنبَ 

ُهمْ « � بسند ضعيف عن ابن عمر رضي اهللا عنهما  �ه أبو داود روا )4(»َمْن َتَشبَه ِبَقْوٍم فـَُهَو ِمنـْ
كذا يف شرح اجلامع الصغري للمناوى فينجرب   �يف األوسط بإسناد حسن عن حذيفة  والطرباىن

 إىلويتقوى الثاىن باألول فريتقى  )6(لغريه )5(درجة احلسن إىلضعف األول باعتضاده بالثاين فريتقى 
وقد قال الشيخ عالء ، سنادين بال مرية هذاباعتبار كل من اإلريه فاحلديث حجة درجة الصحيح لغ

كانت منبطحة غري   �قالنس أصحاب رسول اهللا  ذكر انّ  الدين القارى يف بعض رسائله بعد انّ 
، فما اختاره بعض مشايخ اليمن من طول القلنسوة واالكتفاء ا غالبا خمالف للسنة املستقرة، منتصبة

ه على رسوله وآل تعاىلوصلى اهللا ، سبحانه اعلم واليه ينتهى السبيل األقوم والطريقة املستمرة واهللا
  .)7(وصحبه وسلم كتبه ومنقه عامل حممد

                                                                                

مؤلفاته تبلغ عدا مخسمائة مؤلف، منها األشباه والنظائر يف فروع . خري فيهااملتقدمة ونسبتها إىل نفسه بعد إجراء التقدمي والتأ

  . 4/71، واألعالم 4/65، والضوء الالمع 8/51شذرات الذهب . الشافعية، واحلاوي للفتاوى، واإلتقان يف علوم القرآن
  ). أ(ساقطة من  )1(
  ). ب(ساقطة من  )2(
  . )ب(ساقطة من  )3(
  . 2/441، )4031: (يف لبس الشهرة، رقم: اللباس، باب: أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب )4(
  ). ت(ساقطة من  )5(
)6(

 سيف بن احلق لغريه، مقدمة يف أصول احلديث، عبد حسنا يسمى ضعفه واجنرب طرقه تعدد إن هو الضعيف: لغريه احلسن 
، الثانية لبنان، الطبعة –اإلسالمية، بريوت  البشائر الندوي، دار احلسيين سلمان: الدهلوي، حتقيق البخاري اهللا سعد بن الدين

  . 1/59م، 1986 - هـ1406

  )ت (مل يكتب يف  )7(
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  المسلمة إلىرسالة في نظر الذمية 
  بسم اهللا الرحم الرحيم

  .وبه ثقيت
ْسلمة يةّ يف نظر الذمّ  فَ لِ تُ ه اخْ أنّ : اعلم، وسالم على عباده الذين اصطفى، احلمد هللا

ُ
: فقيل )1(إىل امل

يف حل نظر بعضهن إىل بعض واختاره من ، سواء هنّ وأّن النساء كلّ ، ه كنظر املسلمة إىل املسلمةنّ إ
، أنه إذا ماتت امرأة مسلمة يف السفر بني رجال: ذكره بعض علمائنا الشافعية الغزايل وبه يشعر ما

أنه كنظر الرجل إىل : فتغسلها وقيل )2(كيفية غسلها  ليس معهم من النساء إال امرأة ذّمية يـَُعّلِمُوَاَ 

��m: أعين قوله تعاىل، األجنبية وهو األحوط املوافق لظاهر النصّ  �®�¬l ]وبه قال  ]٣١: النور
إىل أىب عبيدة بن  �ففي معامل التنزيل كتب عمر بن اخلطاب  �أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

  )3(اجلراح

                          
فذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة يف أحد الوجهني إىل عدم جواز ذلك؛ ألنه ال تؤمن عداوا الدينية؛ وألن نظر الذمية إىل  )1(

�m�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t: املسلمة حرام، لقوله تعاىل

��®�¬�«�ª��©�¨�§��¦�¥�¤�£l ]النساء املسلمات فلو جاز نظر املرأة الكافرة ملا  ]٣١: النور
  . بقي للتخصيص فائدة

 ترى أن جيوز أنه عندهم آخر رأي املهنة، ويف عند منها يبدو ما املسلمة من الكافرة ترى أن جيوز أنه الشافعية عند األصح ومقابل
  . بعدها وما 131/  3 احملتاج مغين. كالرجال اجلنس الحتاد وذلك منها املسلمة تراه ما منها

ال تنظر : واملذهب عند احلنابلة أنه ال فرق بني املسلمة والذمية وال بني املسلم والذمي يف النظر، وقال اإلمام أمحد يف رواية عنه
ل ويف رواية أخرى عنه أن املسلمة ال تكشف قناعها عند الذمية وال تدخ. الكافرة إىل الفرج من املسلمة وال تكون قابلة هلا

  . 106، 105/  7املغين . معها احلمام

 . 188/ 2، البحر الرائق 3/79انظر املبسوط للشيباين،  )2( 

)3(
) أيب عبيدة ( مشهور بكنيته  -هو عامر بن عبد اهللا بن اجلراح القرشي الفهري ): هـ  18 -ق هـ  40( أبو عبيدة بن اجلراح  

من الصحابة املقلني يف الفتيا، وأحد السابقني إىل اإلسالم والعشرة املبشرين، هاجر اهلجرتني ). اجلراح(وبالنسبة إىل جده 

= 
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  .انتهى )1(أن يدخل احلمام مع املسلماتأن مينع نساء أهل الكتاب 
 الفقهاء َواحملدثني حَرب هذه األمة عبد )2(وبه قال أيضا ترمجان القرآن ورئيس املفسرين وأحد عبادلة

فقال أو نسائهن هّن املؤمنات ألنه ليس للمؤمنات أن تتجرد بني يد مشركة كذا يف  �اهللا بن عباس 
يف تفسريه فقال أو نسائهن يعين نساء أهل  أبو الليث السمرقنديالكشاف ووافقه مفيت احلنفية الفقيه 

 )3(دينهّن ويكره للمرأة أن تظهر مواضع زينتها عند امرأة كتابية ألا تصف عند الرجال ويقال
  .ينبغي أن تنظر إليها امرأة فاجرة ألا تصف عند الرجال انتهى نسائهن العفائف وال

ويف نظر الذمية إىل : ورجحه الشيخ حمي الدين النووي فقال يف الروضة، واختاره من الشافعية البغوي
فعلى هذا ال تدخل . وأصحهما عند البغوي املنعُ ، أصحهما عند الغزايل كاملسلمة: املسلمة وجهان

الذمية احلمام مع املسلمات وما صححه البغوي هو األصح أو الصحيح وسائر الكافرات كالذمية يف 
  .هذا انتهى

ه أيضا يف السراج الوهاج فقال أو نسائهن نساء أهل دينهن وهن املسلمات حىت ال حيل واختار 
للمسلمة أن تكشف عند كتابية أو مشركة إال أن تكون أمًة هلا واختاره يف نصاب االحتساب أيضا 

                                                                                

إن أهل اليمن ملا قدموا على : قال أمحد من حديث أنس. بينه وبني سعد بن معاذ �سول اهللا آخى ر . وشهد بدرًا وما بعدها
وقد . هذا أمني هذه األمة: ابعث معنا رجال يعلمنا السنة واإلسالم، فأخذ بيد أيب عبيدة بن اجلراح فقال: قالوا �رسول اهللا 

واله عمر الشام وفتح اهللا عليه . لبيعة لعمر أو أليب عبيدةيف سقيفة بين ساعدة إىل ا �دعا أبو بكر يوم تويف رسول اهللا 
، 2/252اإلصابة يف متييز الصحابة . حديثًا) 14(له يف الصحيحني . تويف يف طاعون عمواس بالشام. الريموك واجلابية

  . 4/1، واألعالم للزركلي 1/12، وأعالم املوقعني 5/73وذيب التهذيب 

وأيضا فإن الذمية ال تتعفف . كتابيات دخول احلمام مع املسلمات؛ ألا رمبا حتكيها للكافرأنه منع ال: �وصح عن عمر  )1(
  . من النجاسة

  . ابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو، وابن الزبري رضي اهللا تعاىل عنهم: العبادلة األربعة هم )2(
واختار هذا القول الشيخ اإلمام عز الدين بن عبد السالم فقال إن الفاسقة يف ذلك حكمها كحكم الذمية ( جاء يف تعليق  )3(

فيجب على والة األمور أن مينع الذميات والفاسقات من دخول احلمامات مع احملصنات املؤمنات وان تعذر ذلك لقلة مباالة 
  . نة احلرة من الكافرة والفاسقة كذا يف كفاية األخياروالة األمور بإنكار ذلك فلتحرتز املؤم
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فقال أو نسائهن النساء املؤمنات ال حيل المرأة أن تتجرد بني يدي مشركة إال أن تكون امة هلا 
ويف اديات والذمية هل هلا أن تنظر إىل املسلمة فيه : ّحه اإلمام الزاهدي يف اتىب فقالوصح

والذمية كالرجل : وجهان واألصح انه ال جيوز وهي كالرجل األجنيب وصححه يف التنوير أيضا فقال
  .األجنيب يف األصح فال تنظر إىل املسلمة انتهى

هون النسوان ويقدرون على إتيان هل هلم الدخول عليهن هذا واختلف أيضا يف الصبيان الذين يشت
واحلضور لديهن فقيل نعم ففي األشباه البن جنيم عن امللتقط وليس الصيب كالبالغ يف النظر إىل 

  .واخللوة فيجوز له الدخول على النساء إىل مخس عشرة سنًة انتهى )1(األجنبية
كيف واملعىن ،  ال يغرت به إال البـُْلُه من األغمار أنه، وال خيفى على أوىل احلمية من ذوى األبصار

وكأّين شُوِهَد ، وكم عُوِهد فيه من فضائح، موجود بال مريٍة فيما هنالك، املوجب ملنع البالغ من ذلك
املوافق للنص ، والقول الصحيح، ومساكن املسؤفني، ال سيما يف دور املرتفني، من صنوف قبائح

الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء عدم جوازه وهو املرجح يف  أعىن قوله تعاىل أو ، الصريح
كتب الشافعية واملذكور يف الترتخانية ولفظها والغالم بلغ الشهوة كالبالغ وشرح الزاهدي ولفظه الغالم 
إذا بلغ حد الشهوة كالفحل والبزازية ولفظها والصغري الذي ال جيامع حمرم والذي جيامع ال كالبالغ 

جيامع حمرم والذي جيامع فليس مبحرم كالبالغ والسراج الوهاج  الفتاوى ولفظه والصغري الذي ال وجممع
ولفظه واملراد من قوله تعاىل أو الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء الصغار الذي ال رغبة هلم 

له رغبة فحكمه حكم  يف النساء ومل يبلغوا مبلغا يطيقون فيه إتيان النساء فأما الصيب الذي قد ظهرت
وصلى اهللا تعاىل عل رسوله وصحبه ، واحكم واليه ينتهي السبيل األقوام، واهللا سبحانه أعلم، البالغ
  .وسلم

                          
اختلف الفقهاء يف نظر الصغري إىل املرأة األجنبية، فذهب احلنفية إىل أن الصغري الذي مل يظهر على عورات النساء، وال يعرف  )1(

، وتبيني 10/158، واملبسوط 5/123بدائع الصنائع . العورة من غري العورة جيوز للنساء أن يبدين مواضع الزينة منهن له
  . 46، 10/45ة ، واهلداية والعناي6/30احلقائق 

وصحح القرطيب من املالكية أن هذا النوع من األطفال ال يلزم املرأة سرت شيء من بدا أمامه، وحكى قوال آخر أنه يلزمها سرت ما 
  . 12/237تفسري القرطيب . سوى الوجه والكفني، ألا قد تشتهي هي إذا أبدت عورا له
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  رسالة في حق الوشم
جيب إزالته فعتمد بعض الناس على  )1(نه قال إن الوشم جنسبعض معاصرين من احلنفية أبلغين عن 

قوله فقاسوا إزالته بالكي وإمنا هو شيء غراه شارح املسارق إىل بعض الشافعية حيث قال قال بعض 
أصحاب الشافعي رمحه اهللا وجب إزالة الوشم إن أمكن بالعالج وإال فباجلرح إن مل خيف فوت 

  .انتهى )2(عضو
ر النجس الذي يشق زواله بأن احتاج إىل غري املاء  فقد صرحوا بأن أث )3(ويأباه أصل أصحابنا

كالصابون معفو عنه لدفع احلرج حىت ذكر الزاهدي يف القنية أن الّكيمخت املدبوغ بدهن اخلنزير إذا 
  .غسل يطهر وال يضر بقاء األثر انتهى

ل جنس ال وال خيفى أن احلرج يف إزالت الوشم فوق كِل حرج ويف خمتارات النوازل انه إذا اكتحل بكح
  .جيب غسل عينه ألا شحم يضره املاء احلار والبارد انتهى

وال خيفى أّن احلرج يف إزالة الوشم أشّد من احلرج يف غسل العني مبراتب بال قد صرّح يف القنية 
  .خبصوص هذه املسألة حيث قال ولوا اختذ يف يده ومشاً مث تاب ال يلزمه السلخ انتهى

  .ه عامل حممد بن محزة الكوزحلصاري عفا عنهما امللك الباريمشقه فقري رمحة ربه سبحان

 

    

                          
 . م احنبس يف موضع الوشم مبا ذر عليهاتفق الفقهاء على أن الوشم جنس؛ ألن الد )1(
وهذا إذا . جيب إزالة الوشم ما مل خيف ضررا يبيح التيمم، فإن خاف مل جيب إزالته، وال إمث عليه بعد التوبة: وقال الشافعية )2(

. ن عليها وشمفعله برضاه بعد بلوغه وإال فال تلزمه إزالته مطلقا، وتصح صالته وإمامته، وال ينجس ما وضع فيه يده إذا كا
  . 276ـ  1/275، وروضة الطالبني 2/127، والتحفة مع حاشية الشرواين 1/191مغين احملتاج 

ذهب احلنفية إىل أن حكم الوشم حكم االختضاب أو الصبغ باملتنجس يطهر بالغسل وال يضر بقاء أثره، فإذا غسل طهر وال  )3(
 . 1/220حاشية ابن عابدين . يلزم سلخه؛ ألنه أثر يشق زواله، وتصح صالته وإمامته
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  وليمة العرسرسالة في 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

واإلجابة إليها واجبة  )1(أن وليمة العرس سّنة: علما، الذين اصطفى وسالم على عباده احلمد هللا
منها كون الّداعي صاحلًا فال جتب إجابة دعوة الفاسق بل األوىل  )2(، بشروط مذكورة يف كتب الفقه

                          
)1(

 َصائًِما َيُكنْ  َلمْ  َوَدَعا، َوِإنْ  َأَجابَ  َصائًِما َكانَ  َوَرُسوَلُه، فَِإنْ  اللهَ  َعَصى فـََقدْ  الدْعَوةَ  ُيِجبْ  َلمْ  َمنْ «: �قال رسول اهللا  
مسند اإلمام أمحد بن حنبل، مسند عبد اهللا بن عمنر بن اخلطاب رضي . »َوَجَفا أَثِمَ  ُيِجبْ  َوَلمْ  يَْأُكلْ  َلمْ  َوَدَعا، َوِإنْ  َأَكلَ 

  . 2/61، )5263: (اهللا عنهما، رقم
)2(

 الّدعوة تلبية حمّرمًة، فتكون مكروهًة، أو مستحّبًة، أو سّنًة، أو واجبًة، أو تكون غالباً، فقد إليه تدعو ما حكم الّدعوة تأخذ 
  : منها أحوال يف واجبةً 

 على واجباً  كان متعيّنًة، وإن إليه اإلجابة وكانت تأخريه يصحّ  فال الّصالة كإقامة عينّياً  واجباً  كان واجب، فإن ألداء يدعى أن -
  . اهلالك، واملستغيث على املشرف امللهوف، واملضطرّ  دعوة الكفاية، كإجابة على واجبةً  إليه اإلحابة كانت الكفاية

 أيضاً، وقد إليه بالّدعوة الوجوب أصالً، ويتأّكد الّرتك واجب الفعل للّداعي، ألنّ  االستجابة فتجب املعصية ترك إىل يدعى أن -

�m�e�d�c�b�a: قوله إىل�mf�e�d�c�b�a�`�_ �l املنافقني شأن يف تعاىل الّله قال

n�m�lk�j�ih�g�f �lاملؤمنني شأن يف تعاىل قال ذلك مقابل ويف :�m�¹� � �̧¶

ÆÅ�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�É�È�Ç �lوقال :�m�u�t�s�r

{�z�y�x�wv �l  

 إن االمتناع االستجابة، وحيرم فعليه. عليه حقّ  يف للّشريعة طبقاً  حيكم قاض إىل دعي من على واجبةً  أيًضا االستجابة وتكون -
 احلضور لزم نفسه القاضي دعاه ولو. احلقّ  يثبت مل وإن احلضور أو الوفاء وجب حضوره، وإالّ  على ثبوته يتوّقف ما عليه كان

�m�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n: املنافقني وصف يف وتعاىل تبارك الّله لقول وذلك، أيًضا

¡���~�}�|�{�z �lتعاىل وقوله :�m�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹��¸�¶

É�È�Ç�ÆÅ�Ä l .  

= 
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كالّلعب ،  ذكره يف البزازية والسيما ملن يُقتدي به يف الّدين ومنها خلو مكاا عن املنكر، عدمها
ه حرام للّرجال باّلسّنة فإنّ ، ولبس احلرير، ور احليوان املنقوشة على اجلدران والّسقوف والستوروص، احملرم

 يةايف شرحها ولذا ذكر يف كف - ه اهللارمح-تواترة ذكره يف الّرشيدية وأقره عليه املوىل علي القاري امل
 فيستتاب فإن تاب وإالّ ، كافرفهو   أصر  األخيار من كتب الشافعية أنه يـُعرُف حرمُته ملستحّله فإنْ 

  .ضربت عنقه انتهى
، وهو قول االئمة الثالثة، وحيرمان عندمها - ه اهللارمح- ىب حنيفةعند أ )1(ا توسده وافرتاشه فيجوزانمّ أو 

��mÒ�Ó�Ô: ة الصحيحةوخمتار أَكثر املشايخ منهم الفقيه أبو الّليث وهو الّصحيح املوافق للسنّ 

Õ�Ö�×��Ø�Ù�l ]د والصحيح حرمة توسّ : ذكارففي درر البحار وشرح غرر األ ]٥٩: النساء

س بْ لِ  نْ عَ  ����ول اهللا س ا رَ هانَ نَ «: يف صحيحي البخاري ومسلم �احلرير وافرتاشه حلديث حذيفة 
  .انتهى »يهلْ لوس عَ رير والجُ الحَ 

 يةاوصريح الرو  يةاواختلفوا يف وقتها والّصواب املوافق لصحيح الّدر  أيضاً فيشرتط خلو مكاا عنهما 
قال يف شرح اجلامع الصغري املرسوم بالكوكب املنري وليمة ، بعد الّدخول فال يقع ما اختذ قبَله سّنة أنّ 

وهو املصرح به يف حديث البخاري يف : قلت، ه الصوابنّ قال الزركشي إ، العرس وقتها بعد الدخول
  .انتهى -ي اهللا عنهارض-بزينب ومثله يف صفية  �بنائه 

                                                                                

�m�p�o: تعاىل الّله لقولحتّملها،  شهادة ألداء دعي الّشهادة، أو لتحّمل دعي من على أيضاً  واجبةً  اإلجابة وتكون -

t�s�r�q �lعلى زادوا لثبوته، وإن أهل هم من حقّ  يف أي- الّنكاح يف كفاية فرض الّشهادة حتّمل: احملّليّ  قال 

 وجوب عدم فاألصحّ  للّتحّمل ودعي غائباً  كان حاضراً، فإن كان إن االستجابة فيلزمه، عليه االنعقاد لتوّقف -الّنصاب
 . عنده ثبت أمر على يشهده قاضًيا خمّدرًة، أو امرأةً  حمبوساً، أو مريضاً، أو احملّمل يكون أن إالّ  اإلجابة

 . ساقطة من ب وت )1(
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وقت وليمة العرس بعد الدخول خالفًا ملا  النضري والصواب أنّ : يف شرح املسّمى باالستدراكوقال 
  .بزينب ومثله يف صفية رضي اهللا عنها انتهى �عليه الناس اآلن وهو مصرح به يف البخاري يف بنائه 

 )1(رأى على عبد الرمحن بن عوف �أن النيب  �ما رواه الشيخان عن أنس  أيضاً عليه  ويدل : أقول
: قال، فقال يا رسول اهللا إّين ّتزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب؟ ما هذا: فقال، أثر الصفرة �

ينبغي أن يتخذ وليمة ويدعو قالوا ، رجل بىن بامرأة: قال قاضيخان، ولو بشاة ملِْ أوْ ، فبارك اهللا لك
دعاهم كان عليهم  إذاولو بشاة ف ملأوْ  �ويذبح لقوله  اجلريان واألقرباء واألصدقاء ويضع هلم طعاما

  .ينقطع العرس انتهى فمن مل جيب كان إمثاً وال بأس أن يدعوا لذلك اليوم وغداً وبعد غد مثّ ، اإلجابة
وقال الولواجلي رجل بىن بامرأته ينبغي أن يتخذ وليمة ويدعوا اجلريان واألقرباء واألصدقاء وينبغي هلم 

يدعو  أجاب وأكل وال بأس أنْ  وإالّ ، مل يفعل كان آمثًا فإن كان صائمًا أجاب ودعا أن جييبوا ومن
  . انقطع العرس والوليمة انتهىيومئذ ومن الغد ومن بعد الغد مثّ 

ثالثة أيام وبعد ينقطع  إىلبين على املتزوجة يتخذ وليمة يدعوا األقرباء واألصدقاء  إذاو  )2(وقال البزازي
  العرس

                          

هو عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف بن  )هـ وقيل غري ذلك22-هـ وقيل غري ذلك . ق 44(عبد الرمحن بن عوف  )1(
العشرة املشهود هلم باجلنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين من كبار الصحابة، أحد . احلارث، أبو حممد القرشي الزهري

، وممن عرف �وكان ممن يفيت على عهد رسول اهللا . ، وشهد املشاهد، وهاجر اهلجرتنياً أسلم قدمي. جعل عمر اخلالفة فيهم
 . تويف باملدينة ودفن بالبقيع. برواية احلديث الشريف

  . 6/344، لتهذيبذيب ا؛ 2/416، اإلصابة يف متييز الصحابة
فقيه حنفي، أصويل، . هو حممد بن حممد بن شهاب بن يوسف الكردي اخلوارزمي، املعروف بالبزازي )هـ827 -؟ (البزّازي  )2(

الفتاوى : "من تصانيفه". تيمورلنك"أخذ عن أبيه، واشتهر يف بالده، وكان يفيت بكفر . حاز قصبات السبق يف العلوم
الفوائد ". اجلامع الوجيز"، و"آداب القضاء"، و"مناسك احلج"يف فروع الفقه احلنفي، و" لقدوريشرح خمتصر ا"، و"البزازية

 . 7/183، شذرات الذهب؛ 187: ، صالبهية
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  .جيب يأمث انتهى )1(]مل[مة ومن واإلجابة الز 
مرفوعاً  �الرتمذي عن ابن مسعود  أخرجهثالثة أيام ما  إىللكن خيالف قوهلم بامتداد وقت الوليمة 

 )2(»ِبهِ  اهللا َسمعَ  َسمعَ  َوَمنْ  ُسْمَعةٌ  الثاِلثِ  يـَْومِ  َوطََعامُ  ُسنةٌ  الثاِني يـَْومِ  َوطََعامُ  َحق  يـَْومٍ  أول طََعامُ «
 َفْضلٌ  يـَْوَمْينِ  َوطََعامُ  ُسنةٌ  اْلُعْرسِ  ِفي يـَْومٍ  طََعامُ «مرفوعًا  �الطرباين عن ابن عباس  أخرجهوما 

-وقد ذكر يف الكوكب املنري أن احلافظ جالل الدين السيوطي  )3(»َوُسْمَعةٌ  رِيَاءٌ  أَيامٍ  َثالَثَةِ  َوطََعامُ 
األخيار من كتب الشافعية أن  يةاوهلذا قال يف كف[صحة احلديثني املذكورين  إىلرمز  -ه اهللارمح

دعاه يف اليوم األول وال جتب يف اليوم الثاين وال يتأكد استحباا فيه ويكره يف  إذاجتب  إمنااإلجابة 
  .)4(]اليوم الثالث انتهى

من  ملََ راد أقل الكمال وبأي شيء أوْ ويف االستدراك النضري وأقلها للمتمكن شاة ولغريه ما قدر عليه وامل
 -رضي اهللا-على بعض نسائه  ملََ أوْ  - عليه السالم-ويف صحيح البخاري أنه ، الطعام املباح جاز

 واحلكمة  أيضاً بتمر ومسن وأقط وفيه  -رضي اهللا عنها-وأنه أومل على صفية ، ين من شعريعنهن مبد
يف وليمة العرس إظهار النكاح فرقًا بينه وبني السفاح والتربك حبضور املؤمنني والتماس دعائهم والتشبه 

  .باألنبياء رجاء بركتهم ورغبة يف نيل ثواب إطعام الطعام انتهى
 مة الثالثةمن املهر عند أئ يسوق هلا قبل الدخول ا شيئاً  نْ ه يستحّب للمتزّوج أوممّا ينبغي أن يعلم انّ 

ال جيوز أن يدخل ويطأها قبل أن يدفع إليها ربع دينار أو  -ه اهللارمح-وعند مالك  -هم اهللارمح-
ه يستحب اخلروج من اخلالف ما ثالثة دراهم فاألوىل مراعاة شبهة خالف فقد اتفق العلماء على أنّ 

                          
  . ال) ب(جاء يف  )1(
  . 3/403، )1097: (الوليمة، رقم احلديث: النكاح، باب: سنن الرتمذي، كتاب )2(
)3(

 . 11/151، )11331: (املعجم الكبري، الطرباين، أحاديث عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب، رقم 

 ). ب(ساقطة من من  )4(
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خر واعلم أن ذكر مل يشتّد ضعف مدركه أو يصادم سّنة صحيحة أو يوقع اخلروج منه يف خالف آ
وأن اإلجابة  ـ ه اهللارمحـ بعض اخلالفيات أن يستحب سائر الوالئم عند األئمة الثالثة خالفًا ألمحد 

الوليمة تقع على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح وغريه لكن األشهر  إليه مستّحبة اتفاقاً وأنّ 
 )1(ه يقال لدعوةل وليمة اخلتان وغريه وأنّ استعماله عند اإلطالق يف دعوة النكاح وتقيد يف غريها فيقا

ولسالمة املرأة من الطلق اخلرس ، ولدعوة الوالدة عقيقة، اخلتان أعذار بالعني املهملة والذال املعجمة
  .وللبناء الوكرية انتهى، ولقدوم املسافر نقيعة، بضم اخلاء املعجمة والسني املهملة

الوليمة للوالدة وحنوها وحمله الوالدة من غري الزىن والوطء ويف االستدراك النضري وأطلقوا استحباب 
  .بالشبهة والبناء املباح والسفر الطويل املباح انتهى

 ماماإلهذا لكن املذكور يف كالم علمائنا وجواب إجابة الدعوة العامة وليمة عرس أوًال ففي موطأ 
دعوة اخلاصة فإن شاء  )2(العلة فأمّ حممد ينبغي للرجل أن جييب الدعوة العامة وال يتخلف عنها إال 

فال بأس  ة أو طعام فوجد مثة لعبًا أو غناءوليم إىلومن دعي  يةاأجاب وإن مل يشاء مل جيب ويف اهلد
من مل جيب الدعوة فقد عصى أبا القاسم : إجابة الدعوة سنة قال عليه السالم بأن يقعد ويأكل ألنّ 

ى ومل يقدر على ى وإن كان مقتدً مل يكن مقتدً  إذاريه وهذا فال يرتكها ملا اقرتنت به من البدعة من غ
ين وفتح باب املعصية على املسلمني ولو كان ذلك على يف ذلك شني الد  منعهم خيرج وال يقعد ألنّ 

�mà�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú �l تعاىلى لقوله املائدة وال يقعد وإن مل يكن مقتدً 

علمه بعد احلضور ولو علمه قبل احلضور ال حيضره ألنه مل يلزمه حق  إذاوهذا كله  ] ٦٨: ألنعاما[
جاء قعد فإن شاء أكله  إذاالدعوة ويف البزازية وال يتخلف عن الدعوة العامة كدعوة اخلتان والعرس ف

  .إن مل يعلم باحلرمة انتهى، وإال فضل األكل

                          
  . )ت(ساقطة من  )1(
 . واما) ب(جاء يف  )2(
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العشرين من شهر رمضان املبارك جنزت الرسالة حبمد هللا سبحانه وحسن توفيقه يف اليوم السابع و 
املنتظم يف سلك شهور سنة تسع مائة وألف ختمت باخلري والشرف على يد العبد املذنب العاصي 

  .أمجعني �الراجي لطف ربه العايف عامل حممد بن محزة عفا عنهما امللك رب العزة جباه نبيه حممد 
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  رسالة الشهودية
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

وامرأتني من و رجل أي رجلني أن حضور الشهود أاحلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى اعلم 
هل الشهاده عند مباشرة عقد النكاح شرط النعقاده ال يصح بدونه بل يفسد واليسقط ولو يف حال أ

الضرورة كالطهارة من احلدث للصالة على ما يف كتب االصول حىت ان ظهر كوٌن الشاهدين او 
حدمها كافرًا او عبدًا او صبيًا او جمنونا عند مباشرة النكاح حكم بوقوعه فاسدا غري منعقد فما قاله ا

بعض جهلة القصاص انه ال يلزم حضور الشهود يف جتديد نكاح االحتياط بل جيوز بني الزوجني 
املستيقظ من  بدونه خيال فان شبهة انفساخ النكاح ال تزول اال مبا تزول به حقيقته كشبهة تنجس يد

منامه ال تزول اال مبا تزول به حقيقته من غسلها ثالثا على مانص عليه السنة الصحيحة وكذا ما روى 
عنهم من جتديدهم نكاح االحتياط مبهر النكاح االول فرارا من لزوم مهر جديد على الزوج على 

حنيئذ فان النكاح  )1(الزب تقدير انفساخ النكاح االول وصحة النكاح الثاين اذا لذي فروا منه ضربة
الصحيح الينفك عن املهر على ماعرف يف حمله من كتب االصول والفروع فاملناسب ملا قصدوه من 
صيانة الزوج من احتمال غرامة املهر اجلديد حتديده بعشرة دراهم لئال يلزم على ذلك التقدير مثل 

قنية افرتقا وبقى عليه عشرة دنانري مث املهر السابق ان جددوه به ومهر املثل ان سكتوا عنه ففي ال
  .تزوجها بتلك العشرة فهو تزوج مبثلها انتهى

والحرامًا فال يثبت به احكام النكاح  الً ح الفاسد ملك املتعة اصال ال حالوانه ال يثبت بالنكا 
فيه زنا يسقط به احصان القذف وحرمة املصاهرة  )2(]بل الوطء[ الصحيح من لزوم املهر وحل اَلوط 

وصحة الطالق وااليالء والظهار واللعان ووجوب النفقة وان كانت مدخوال ا والتوارث مبوت احدمها 

                          
 . 1/738لسان العرب، ابن منظور، . أي الزم: الزب )1(
  ). ت(ساقطة من  )2(
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ث ولزوم العدة مبوته قبل الدخول واالعتداد مبوته بعده باربعة اشهر وعشر بل تعتد مبوته بعده بثال
واالكتفاء  )1(]اذا وطئها [واما سقوط احلد به  ن مل يكن حامالً حيض او ببدهلا من ثالثة اشهر إ

بالتعزير فالن احلد يسقط بالشبهة والتعزير يثبت ا وكذا النسب يثبت ا وكذا العقر ان دخل ا 
فيصح  خبالف البيع الفاسد فانه يفيد امللك احلرام بقبض املشرتي املبيَع باذن البائع صرحيًا او داللة

ه بالبيع واهلبة واالجارة وامثاهلا ولكن حيرم له االنتفاع به كاالنتفاع باملغصوب وجيب عليهما تصرفه في
وعلى ورثتهما من بعدمها فسخه ما امكن حقا هللا تعاىل رفعًا الثر املعصية بقدر االمكان على ما يف  

ية ونقله شارح واما التوكيل بالنكاح فال يشرتط فيه حضور الشهود ذكره يف الترتخان كتب املذهب
وذكره عصام الدين يف حواشي صدر الشريعة فقال ان مساع التوكيل ليس  )2(خمتصر الوقاية عن املشارع

  .بشرط االنعقاد وامنا حيب امساعه الثبات النكاح وقت احلاجة انتهى
االجازة يف نكاح الفضوىل اليشرتط فيها حضور الشهود نقله شارح املختصرعن املشارخ ايضا  وكذا

ابن جنيم يف البحر الرائق عن احمليط وانه يتوىل طرىف النكاح واحد غري فضوىل من جانب كان يكون و 
اصيال من جانب ووكيال من جانب فاذا اراد الزواج جتديد نكاح احتياطا فوكلته زوجة بال حضور 

 من الشهود بتزوجيه نفسها اياه بعشرة دراهم مثال فزوجها من نفسه حبضرة الشهود فقال زوجت
نفسي فالنة فالن اليت وكلتىن به صح والحيتاج اىل القبول على القول الصحيح الذي اختاره االمام  
كمال الدين ابن اهلمام يف فتح القدير واما اذا قال تزوجت فالنة بنت فالن اليت وكلتين به فيصح وال 

زوجت منك فالنة بنت فالن حيتاج اىل القبول اتفاقا وكذا اذا زوجها فضويل اياه حبضرة الشهود فقال 
بعشرة دراهم مثال فقبله واخرب به زوجته فاجازته بال حضور الشهود جاز ومما ينبغي ان يعلم ان نكاح 

ال يعيد ملكا كالنكاح الفاسد قال يف اتىب امره ان يزوجه  الفضويل موقوف ما مل يلحقه االجازة

                          
  ). ت(ساقطة من  )1(
  . املشايخ) ت(جاء يف  )2(
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قام ا قبل ان يعلم مث علم فإن شاء أ رد فان دخلفالنه بكذا فزوجه بازيد منه فلال مر االجازة او ال
  .انتهى ا باملسمى وان شاء فارقها وهلا االقل من املسمى ومهر املثل كالنكاح الفاسد

ومما ينبغي ان يعلم ايضا انه اذا مل يرض من له االجازة يف النكاح املوقوف به فرده مث اجازه مل جيز 
  .املفسوخة امنا يلحق املوقوف ال الن االجاز 

  .حكمه يغفل عنه كثرياً واهللا سبحانه أعلم وأفليتنبه له فان
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  رسالة في تعريف الطالق
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ّن يف تعريف الطالق اعلم أ، معلى رسوله وصحبه وسلَ  تعاىلوصلى اهللا ، مهلَ أو  قَ ف احلمد هللا على ما وَ 
اليقع الطالق يف عدة  منها لزوم أنْ ، من وجوه )1(أو إزالة ملك النكاح أشكاالً برفع عقد النكاح 

يرفع  ال ثره وهوالباقي أ اإمنّ و ، خرىيرفع مرة أيزال والُ والزائل الُ ، العقد وامللك قد زاال نّ أل، البائن
إمكان إيقاع ثالث ومنها لزوم عدم ، حوا بوقوع الطالق فيها كما هو املشهوروقد صرّ ، طالقإب

، أيضاً وهو خالف الواقع كما هو املشهور ، فع العقد الواحد رفعاتمساغ لر  ذ التطليقات دفعة إ
من  ولو، ذ مل يُرفع عقد ومل يُزل ملكإ،  راجعهامثّ  طلقها َرْجّعياً  إذايقع طالق فيما  ن الومنها لزوم أ

امللك القائم واستبقاؤه ال  )3(واملراجعة استدامة، صال عندناأ )2(امللك يزال الطالق الرجعي ال نّ وجه فإ
 وقع يف الِسنِة بعض الناس حّىت  - رمحة اهللا- )4(ولو من وجه كما ذهب اليه الشافعي، عادته بعد زوالإ

                          
)1(

  . الطالق قبل عليه كانت ما إىل بائن غري مطلقة إعادة وهو. الرجعي الطالق: األول: أنواع ثالثة الطالق 
الثالثة،  طلقها مث سابقتني مرتني زوجته الرجل طلق قد الرجل كان فإن. الثالث الطالق وهو. كربى بينونة البائن الطالق: الثاين

  . زوج بعد إال له حتل فال، كربى بينونة بائن طالق فهذا
 بإرادته زوجته إرجاع املطلق فيه يستطيع ال الذي الطالق وهو. عوض على الطالق وهو. صغرى بينونة البائن الطالق: الثالث

 . 57: اللهيميد، ص حممد بن األحكام، سليمان عمدة شرح يف األفهام إيقاظ. الرجعي الطالق يف ذلك له كان كما املنفردة

)2(
  ). يعين قبل انقضاء العدة بال رجعة(جاء يف تعليق نسخة األم  

)3(
قال صاحب اهلداية يف خمتارات النوازل وانه أي الطالق الصريح يعقب الرجعة لقوله تعاىل (جاء يف تعليق نسخة األم  

فامسكوهن مبعروف الن التكاح مرغوب فيه ومندوب اليه فاهللا تعاىل رحم علينا بتأخري حكم الطالق اىل انقضاء العدة وهو 
نه اذ التطليق يقع عند الغضب غالبا فال بد له من الندامة واذا طلقها ثالث او بائنا البينونة واحلرمة ليتدارك املرأ عما جرى م

فقد ابطل حقه من غري حاجة وفيها ايضا ان الطالق الرجعي ال حيرم الوطئ وال دواعيه عندنا الن الرجعة استدامة النكاح ال 
  ). اعادته عندنا

لنكاح من وجه واستبقاؤه من وجه فيقول حبرمة الوطئ يف الطالق الرجعي ويف فعنده اعادة ا(جاء يف تعليق تعليق نسخة األم  )4(
البحر الرائق والشافعي ملاّ حّرمة اوجب العقربه ولو راجعها بعده وفيه ايضا عن الروضة قال الشافعي رضي اهللا عنه اا زوجته 

= 
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ففي ، صال ولو مائة مرة والواقع خالفيقع طالق أ ه لو عقب التطليقات الرجعية كّل برجعة النّ أ
ه نّ أل؛ ن كان ال يزيل القيد واحلّل للحاليبقى الطالق وإ راجعها طلقها مثّ  إذاالبحر الرائق عن احمليط 

  .)1(انتهى، اليه ثنتان انضمّ  إذال يزيلهما يف املآ
وجيعَل الطالق يف التحقيق عبارة عن تصرف شرعي ، ن حيمل ذلك التعريف على املساهلةفالوجه أ

دم اخلالية عن احملرمية آاملرأة للنكاح املوجود يف بنات  صلوح: عينأ، لّ انتقاص احل: ثرينأل عوضُ 
وال خيتلف  ، عنه ليه علة امسًا ومعىن وحكمًا ال يرتاخىوذلك التصرف بالنسبة إ )2(مة املغلظةواحلر 

  .الرقبة ملك إىلكالبيع الالزم بالنسبة 
  نْ إ، ال حكما، امسا ومعىن ليه علةملك املتعة وذلك التصرف بالنسبة إوارتفاع عقد النكاح وزوال  

خرى كالبيع باخليار ويتخلف عنه بالرجعة أ انقضاء العدة تارةً  إىله يرتاخى عنه نّ فإ، كان رجعيا
  .ن يوجد مبطله تارة ويتخلف عنه برّد العقد أخرىأ إىله يرتاخى عنه نّ فإ أيضاً ملك الرقبة  إىلبالنسبة 

يف خمتارات النوازل حيث  يةاشار صاحب اهلدماذكرنا أ إىلو ، أيضاً كان بائنا فعّلة حكما   إذاّما أ
يف العوارض من  أيضاوصرح ، وحكمه زوال امللك او انتقاض اّحلل: قال بعد ماعّرف الطالق مبا سبق

واحلمد هللا الكبري ، وعلى ما ذكرناه من الوجه اليرد االشكال ان الطالق موضوع لنقص احللّ : التلويح

                                                                                

والطالق وعدة الوفاء وكذا يف عدم اشرتاط الوىل يف يف مخس مواضع من كتاب اهللا تعاىل اية املرياث وااليالء والظهار واللعان 
  . الرجعة وعدم اشرتاط لفظة النكاح والرتويج ورضاها عند الكل انتهى

 عناية عزو أمحد: وحتقيق احلنفي، دراسة جنيم بابن الشهري حممد بن إبراهيم بن الدين البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين )1(

 . 8/187م، 2002- هـ1422، 1العريب، ط الرتاث احياء الدمشقي، دار

)2(
 العدد هدايته فنفى البينتني يف معدوم املعىن هذا لفظه حيتمله ما نوى فقد نوى ذلك فأي بالثالث تثبت اليت وهي: غليظة 

 قال مث واحدة احلرة امرأته طلق إذا ما هذا على يلزم ال الثنتني نية تصح أمة املرأة كانت لو حىت العدد حيتمل ال اللفظ وهذا
 ما، هذا حيصل بل ما حيصل ال املغلظة احلرمة هناك ألن النصيحة هذه يصح ال حيث ثنتني ينوى حرام علي أنت: هلا

 على نص بأن آخر تطليقتان وتقع نيته تصح الثالث ونوى حرام علي أنت واحدة طلقها بعدما هلا قال لو حىت العدد نية جمرد
 . 10/430احمليط الربهاين، . الطالق يشبه مما الفرقة به تقع ما بأن آخر يف اهللا رمحه حممد هذا
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 إىلاحملتاج ، واملذنب املقصر النحيف، الضعيف قها العبد العاجزجنزت الرسالة عن يد ملفّ [ ، املتعال
حامداّ ، ا امللك الباريعنهم كوزحلصاري عفايديين الاآل، عامل حممد بن محزة، توفيق امللك رّب العزة

يف شهر رمضان املبارك املنتظم يف سلك شهور ، له وصحبهعلى أفضل رسله وآ ومصّلياً  تعاىلهللا 
  .)1(]لفأحجة تسعني و 

  
  

   

                          
  ). ت(ساقطة من  )1(
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  الوقف رسالة في
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
إما على معني وإما على حمصورين  )1(احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى أعلم أن الوقف

وإما على غري حمصورين وإما مطلق ففي الوجه األول يصح بطريق التمليك فيحل للموقوف عليه ولو 
غنيًا وكذا يف الوجه الثاين فيحل هلم سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو خمتلطني وجيب تعميم الغلة هلم  

 مساغ للتمليك لعدم جوازه لغري معني فال حيل كلهم ويف الوجهني األخريين بطريق التصدق إذ ال
للغين وأن عمم لعدم حل الصدقة له وال جيب تعميم الغلة هلم بل جيوز االقتصاد على بعضهم وال بد 
من صحة الوقف يف الوجه الثالث من التصريح بفقر املوقوف عليهم أو ذكر لفظ ينبئ عن فقرهم  

لى أهل بغداد وهم غري حمصورين بطل شهيد بذلك كله  كاليتامى حىت ولو وقف على املسلمني أو ع
كل   إىل )2(كالم سادتنا احلنفية حفهم اهللا سبحانه بالطافه الوفية فال على بذكره وبسطه موجهاً 

املطلقة بأن يقول هذا القدر من مايل  )3(قال الفاضل موالنا خسرو ويف الغرر والدرر الوصية. لقسطه

                          
)1(

: وقفت الرجل عن الشيء وقفا: حبستها يف سبيل اهللا، ومنها املنع، يقال: وقفت الدار وقفا: احلبس، يقال: الوقف يف اللغة 
ويطلق الوقف أيضا على الشيء املوقوف تسمية . سكنت: وقفت الدابة تقف وقفا ووقوفا: منعته عنه، ومنها السكون، يقال

  . ن العرب، املصباح املنريلسا. باملصدر، ومجعه أوقاف كثوب وأثواب

فعرفه احلنفية بأنه حبس العني على حكم ملك اهللا تعاىل وصرف منفعتها على : والوقف اصطالحا عرفه الفقهاء بتعريفات خمتلفة
. وعند أيب حنيفة هو حبس العني على حكم ملك الواقف والتصدق باملنفعة ولو يف اجلملة. من أحب، وهذا عند الصاحبني

 . 14ـ  3/13، واهلداية 358ـ  3/357ار وحاشية ابن عابدين عليه الدر املخت

  ). ت(ساقطة من  )2(
)3(

  . املصباح املنري. أوصيت إليه مبال جعلته له، وأوصيته بولده استعطفته عليه، وأوصيته بالصالة أمرته ا 

  . 7/330البدائع . بأا متليك مضاف إىل ما بعد املوت: ويف االصطالح عرفها احلنفية

  . 3/39مغين احملتاج . هي تربع حبق مضاف ولو تقديرا ملا بعد املوت: وقال الشافعية

= 
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القدر من مايل ال حتل للغين ألا صدقة وهي على الغين حرام وأن أو ثلث مايل وصية أو صيت هذا 
عممت بأن يقول املوصى يأكل منها الفقري والغين الن اكل الغين من الوصية اليصح اال بطريق 

خصت بغين بأن يقول مثالً  إذاالتمليك والتمليك ال يصح إال للمعني والغين ال يعني وال حيصى و 
صيته لزيد وهو غين أو بقوم أغنياء حمصور حلت هلم لصحة التمليك هلم هذا القدر من مايل أو و 

خص  إذالتعينهم كذا احلال يف الوقف يعين أن الوقف املطلق خمتص بالفقراء ال حيل للغين وأن عمم و 
ماتوا تقرر عينه يف ملك  إذابغين معني أو قوم حمصور أغنياء حّل هلم وميلكون منافعه ال عينه حىت 

  .ماتوا تكون للفقراء انتهى إذاوارثه و  الواقف أو
ويف اخلانية واخلالصة والبزازية وجممع الفتاوى قال ثلث مايل وقف ومل يزد أن ماله دراهم أو دنانري 

  .فقول باطل وإن ضياعا صار وقفاً على الفقراء انتهى
اجلريان عّم ذلك   وقال ابن الشحنة يف شرح الوهبانية يف احمليط لو وقف على فقراء جريانه أو فقراء

ضمن حصة الباقني ومثله يف خزانة األكمل ولو وقف على  إىلكل فقراء جريانه حىت لو صرف الغلة 
كانوا حيصون عمهم ولو أطلق الفقراء ال يعمهم   إذاكانوا ال حيصون وأّما   إذافقراء بين عامر ال يعم 

يف جواز التعميم وعدمه على ما يف  وفقراء أهل بيته مثل فقراء جريانه فإم حيصون والضابط أيضاً 
شرح املصنف أن املوقوف عليهم واملوصى هلم إن كانوا حيصون وحيصرون فال بّد من التعميم وإن مل 

على البعض لكن ال بّد من ذكر  )2(فال جيب التعميم وجيوز االقتصار )1(ميكن إحصاؤهم وحصرهم
مل تذكر الفقراء أو يكون  إذاصون ال جيوز الفقر حىت لو أوصى للمسلمني أو لنيب متيم وهم ال حي

االسم ينبئ عن احلاجة والفقر كما لو أوصى لليتامى أو لألرامل من بين فالن وهم ال حيصون فإن 

                                                                                

والعالقة بني الوقف والوصية أن كليهما تربع، لكنهما يفرتقان يف أن الوصية تكون بعد املوت وقد تكون بالعني، وقد تكون 
  . عة فقطباملنفعة، أما الوقف فهو تربع يف حال احلياة وباملنف

  ). ت(ساقطة من  )1(
 ). ت(ساقطة من  )2(
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تصحيحًا هلا  تعاىلفقرائهم ألا تكون واقعة ملعلوم وهو اهللا سبحانه و  إىلالوصية صحيحة وتصرف 
صحت إن كانوا حيصون واشرتك فيها الغين والفقري وإن   وإن كان االسم ال ينبئ عن الفقر واحلاجة

كانوا ال حيصون فهي باطلة قال قلت قال اخلصاف ما حاصله أن عدم اإلحصاء يف صورة بين فالن 
وأبكار بين فالن والبنات منهم وذكر يف اليتامى  )1(]أيامي بين[قف وكذا احلكم يف يبطل الوصية والو 

أم إن كانوا حيصون فهو الفقراء أو األغنياء وإن كانوا ال حيصون فهو للفقراء منهم ويف األرامل قال 
إن كانوا حيصون أو ال حيصون فالثلث جائز هلم وهو للفقراء دون األغنياء وجعلوه  )2(قال أصحابنا

  .مل وكذلك الوقف انتهىمبنزلة قوله لفقراء األرا
وقال يف البزارية احلاصل أنه مىت ذكر مصرفًا فيه نص على الفقر واحلاجة فالوقف صحيح حيصون أو 
ال ومىت ذكر مصرفًا يستوى فيه الغين والفقري أن حيصون صح بطريق التملك وإن ال حيصون فهو 

ن كانوا حيصون فاألغنياء والفقراء باطل إال أن يكون يف لفظه ما يدل على احلاجة كاليتامى فحينئذ إ
أغنيائهم وكذا لو وقف على الزمين  إىلفقرائهم ال  إىلسواء وإن ال حيصون فالوقف صحيح ويصرف 

قال املشايخ  أيضاً فقرائهم وفيها  إىلفهو على فقرائهم ولو وقف على أبناء السبيل جيوز ويصرف 
قال  )3(يح وقيل يصح ألن الفقر غالب فيهمالوقف على معلم املسجد الذي يعّلم الّصبيان غري صح

وقف على طلبة علم بلدة كذا جيوز ألن الفقر غالب فيه فكان االسم  إذامشس األئمة فعلى هذا 
يؤم يف مسجد بعينه مل جيوزه  إماموقف أرضه على كل مؤذن يؤذن أو  أيضاً منبئًا عن احلاجة وفيها 

واملؤذن قد يكون غنيًا وإن كان فقري ال  ماماإلاحملل إذ  إمساعيل الزاهد ألا قربة وقعت لغري ماماإل
خرب  إذاواحليلة أن يقول وقفته على كل مؤذن فقري يكون يف هذا املسجد أو هذه احمللة ف أيضاً حيل 

                          
 . أي من بن فالن) ت(جاء يف  )1(

  . قاضي خان) ت(جاء يف  )2(
  . فيهم) ت(جاء يف  )3(
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الفقراء فيجوز إما لو قال وقفته على كل مؤذن فقري ال جيوز ألنه  إىلفالغلة  أهلهاملسجد وخوى عن 
  .جمهول انتهى

  .اخلالصة والبزازية لو وقف على قراء القرآن أو على الفقهاء فالوقف باطل انتهىويف  
وذلك ألم غري حمصورين وليس يف اللفظ نص على الفقر وال أبناء عنه فيجب أن يقول على فقراء 

ما قراء القرآن أو على فقراء الفقهاء ليصح وقال ابن الشحنه يف شرح الوهبانية ويف عمدة املفىت وحّد 
حيصى مائة ودوا ويف البزازية وما ال حيصون عن حممد أنه عشرة وعن الثاين مائة وهو املأخوذ عند 

والفقري يف حق  أيضاً رأى احلاكم وقال  إىلالبعض وقيل أربعون وقيل مثانون والفتوى على أنه مفوض 
به عنه أّما لو  الوقف قال هالل هو من ليس له إال مسكن وخادم وثياب كفاف ومتاع بيت ال غنا

  .فضل من حاجته ما يبلغ قيمته مأتى درهم ال يكون فقري انتهى
ألنه باإلنفاق عليه يعد  )1(]نفقته وينفق عليه[أن ال يكون أحد جيب عليه  أيضاً ويف البزارية ويشرتط 

يشرتط لزومه ألنه لو مل يكن واجبًا عليه فالظاهر ترك اإلدرار عليه فيكون  إمناغنيًا يف باب الوقف و 
  .فقري انتهى

مث أنه قد خص مما ذكر من األصل املقرر والضابط احملرر من أن ما وقف على غري حمصورين وصّح  
ياجهم بطريق التصدق خمتص بالفقراء أمور حتتاج إليها األغنياء احتياج الفقراء وال يدفع غناهم احت

إليها يف األغلب وجعلت مشرتكة بني الفقراء واألغنياء كالرباطات واخلانات واملقابر واملساجد 
الوقف  ه اهللاجنم الدين الزاهدي يف القنيه نقًال عن وقف هالل رمح ماماإلوالسقايات والقناطر قال 

يستوي فيه الفقراء على ثالثة أوجه وجه خيتص به الفقراء ووجه يكون لألغنياء مث الفقراء ووجه 
هذه  إىلواألغنياء كالرباطات واخلانات واملقابر واملساجد والسقايات والقناطر ألن الغين حيتاج 

 إىلجنم األئمة وقال ال جيوز نصرف األدوية املوقوفه يف البيمار خانه  إىلاألشياء كالفقري مث رمز 

                          
 ). ت(ساقطة من  )1(



123 

 

الدواء أشد قال لو ترك  إىلاملريض ألن احلاجة أغلب قيل له حاجة  يةااألغنياء خبالف ماء السق
 إذاالعطشان شرب املاء يأمث ولو ترك املريض التداوي ال يأمث وال يصح وقف األدوية يف البيمارخانة إال 

أطلق ال جيوز على  إذافإنه  آيةذكر الفقراء قيل له لو وقفها على األغنياء والفقراء هل يصح كالسق
  .ألغنياء جيوز ويدخل األغنياء تبعاً للفقراء فتوقف انتهىأحد القولني ولو وقف على الفقراء وا

 )1(واخلان يةا االنتفاع يف هذه األشياء أي السقه اهللا مث ال فرق يفوقال الشيخ فخر الدين الزيلعي رمح 
واملقربة املوقوفه بني الغين والفقري حىت جاز للكل النزول يف اخلان والرباط والشرب من  )2(الرباط
والدفن يف املقربة خبالف الغلة حىت ال جيوز إال للفقراء ألن الغين مستغن عن الصدقة وال  يةاالسق

يستغىن عما ذكرناه عادة وهي الفارقة ألنه ال ميكنه أن يستصحب هذه األشياء عادة فكان حمتاجاً 
و وقف أرضاً الغلة ال ستغنائه عنها مباله وعلى هذا الوقف حىت ل إىلإليه عادة كالفقري وال حاجة له 

الغين منهم ذكره يف احمليط وعلى هذا  إىلاحلاج أو الغزاة أو طلبة العلم ال تصرف  إىللتصرف غلتها 
لو جعل داره مسكنًا ألبناء السبيل يف أي بلدة كان يستوي فيه الفقري والغين ملا ذكرناه من العرف 

  .انتهى
 يةا اخلان والرباط واالستقاء من البئر والسقوقال الزاهدي يف اتىب وفيما سواها أي الغلة من سكىن 

وغريها يستوي فيه الفقري والغين ألن الواقف يريد بالغلة الفقراء وبغريها التسوية بينهم ألن احلاجة 
  .تشمل الغين والفقري يف الشرب والنزول انتهى

وحنوها حيث  يةامما ذكره لتعليل استواء الفقري والغين يف السق يةاومبا ذكرنا ظهر مراد صاحب اهلد 
غنياء وفيما األ(قال أال أن يف الغلة أي يف غلة أرضه اليت جعلها للغزاة يف سبيل اهللا حيل للفقراء دون 

وغري ذلك يستوى فيه الفقري والغين والفارق هو  يةاسواه من سكىن اخلان واالستقاء من البئر والسق

                          
)1(

 . 13/144لسان العرب، ابن منظور، . مكان للتجار: اخلان 

)2(
  . 302/ 7لسان العرب، ابن منظور، . مرابط اخليل: الرباط 
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ويف غريها التسوية بينهم وبني ني الفصلني فان اهل العرف يريد بذلك يف الغلة الفقراء العرف ب
صرف هذه الغلة  إىل غنياء والن احلاجة تشمل الغىن والفقري يف الشرب والنزول والغىن ال حيتاجاأل

  .لغناه انتهى
اخره معطوف قبل احلكم باعتبار املعىن على قوله والفارق هو العرف  إىلن احلاجة ن قوله وألوذلك ا

كانه قال الراده اهل العرف التسوية بينهم وبني االغنياء يف غريها ومشول االحتياج يف   إىل آخره
جمرد تعميم ما وقف على غري حمصورين  إذاالشرب والنزول للغين والفقري فكال املعطوفني علة واحدة 

على ما حتققت فال بّد االحتياج غالبا وعادة حىت يكون   الشرتاك بني الغين والفقريال جيدي يف ا
على احد القولني على ما سبق نقله عن القنية لكن الظاهر  أيضاً كالفقري على ما تبينت ومن التعميم 

 أيضاً ر عادة وجعله الفارق اختياره للقول االخر فتدبر وظه الزيلعي على التعليل باالحتياج من اقتصار
هو ما كان يف الطرقات النائية عن العمرانات وان  إمنااملشرتكة بني الفقراء واالغنياء  يةان املراد بالسقأ

يام الصيف ويوضع يف مساجد العمران وحواق القرى املاء املثلوج يف أ إىلما وقف للصرف غلته 
اما على غري حمصورين وال حاجة اليه فيه االغنياء اذ هو اما مطلق و  والبلدان خمتص بالفقراء اليزامحهم

احتياج االغنياء ولو سلم  فالغلبة ممنوعة ولو سلم فليس مبظنة اصال بل شرب للتنعم والتلذذ ولو سلم
وقد عرفت حاهلا وما ذكره  االدوية املوقوفة يف البيمارخانة إىلاحتياجهم اليه احتياجهم  قال يساوي

بقى منه شيء يضيع  إذاف على اهل مسجد معني صاحب القنية من الوقف حيث قال مجد موق
بيوم  إىلويذوب وغرض الواقف التقرب باستمتاع الناس ال التضييع جاز الهل احمللة ان يأخذوه 

  .انتهى
ففقراؤهم  ن كان على حمصورين كما يشعر به التقييد باملعني فاملراد باهل احمللة اهل احمللة كلهم واالإ

حيكم بني  تعاىلعندي والعلم عند اهللا اهلادي وهو سبحانه و  املذكور هذا ماعلى تقرر من االصل 
عباده فيما كانوا فيه خيتلفون ولنذكر أمورًا أخرى خصت من األصل املذكور وجعلت مشرتكة بني 

ل الفريقني تكثرياً للفائدة وتتميما للعائدة يف اخلاينة شجرة على املفازة جعلت وفقاً على املارة يباح تناو 
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مثرها ويستوي فيها الغين والفقري وكذا املاء املوضوع يف املفازات وسرير اجلنازة وثياا واملصحف الوقف 
  .يستوي الفقري والغين يف هذه األشياء انتهى

املسجد وبني قدرة يصرف إليه إن كان  إمام إىلويف اخلالصة لو شرط الواقف يف الوقف الصرف  
  .له انتهىفقرياً وإن كان غنياً ال حيل 

عني األئمة  إىلوكذا الوقف على املؤذنني والفقهاء ويف القنيه وقد رمز  أيضاً وهكذا يف البزارية وفيها 
كان الوقف عليه   إذاكان غنيًا شرعًا إال   إذاة ماماإلغلة أوقاف  مامال حيل لإل ه اهللارمح )1(سيبياالكر 

ه أن حيل له كاملفيت والقاضي وما يشبهه مامبعينه واستحسن يف الغين الذي ال يتجر وفرغ نفسه لإل
جتوز  )2(وقال األوقاف على الفقهاء أيضاً رمحه اهللا سي بياعني األئمة الكر  إىلمن املتعلمني مث رمز 

فرغوا أنفسهم للتفقه فإنه كالفقري وإن مل يفرغ نفسه فإن كان معينا جاز وإال فال مث رمز  إذالألغنياء 
هذه املدرسة ال  إىلالعالء التاجري وقال الوقف على احلنفية املختلفة  إىلو الفضل الكرماين  أيب إىل

حامد وقال يستوي فيه الغين  أيب إىلشرح بكرب خواهر زاده و  إىلبأس لغين منهم أن يأخذ مث رمز 
نه ة سنني مث أفىت له أماماإلغين أخذ علة  إماموقال  ه اهللاسي رمحبياعني األئمة الكر  إىلوالفقري مث رمز 

 إىلما يستصوبه و  إىلقيم هذا املسجد مث يصرفه القيم  إىلال حيل وقد استهلكه فتكليفه أن يدفعها 

                          
)1(

من أصحاب اإلمام الشافعي، تفقه . فقيه. هو احلسني بن علي بن يزيد، أبو علي، الكرابسي: )هـ  248 -؟ (سي يالكراب 
بن عيسى  روى عن معن. ببغداد، مسع احلديث الكثري، وصحب الشافعي، ومحل عنه العلم، وهو معدود يف كبار أصحابه

قال . وعنه احلسن بن سفيان وحممد بن علي املديين وعبيد بن حممد البزار وغريهم. وإسحاق بن يوسف األزرق وغريمها
: من تصانيفه. كان عاملا فهما فقيها وله تصانيف كثرية يف الفقه ويف األصول تدل على حسن فهمه وغزارة علمه: اخلطيب

، وطبقات الفقهاء للشريازي 12/79، وسري أعالم النبالء 2/359ذيب التهذيب . أصول الفقه وفروعه، واجلرح والتعديل
 . 2/266، واألعالم 8/84، وتاريخ بغداد 87ص 

  . الفقراء) ت(جاء يف  )2(
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الغين أن  مامفلإل ماماإلاملسجد ومل يعني  إمامحامد وقال وقف داره لسكىن  أيب إىلاملسلمني مث رمز 
  .انتهىة ماماإلالغين أخذ علة  مامالعالء التاجري وقال لإل إىليسكنها مث رمز 

هذه  إىلوينبغي أن يكون مراد من ذكر ممن جوز تناول غلة الوقف لألغنياء من احلنفية املختلفني 
ة وعدم التجارة ليكونوا كالفقراء وإال كان أمهاالً ماماإلالتقيد بتفريغ أنفسهم للتعليم و  ماماإلاملدرسة و 

املطلق على املقيد يف الروايات على ما  ملا أسلفناه من األصلني وإلغاء للفارق بني الفصلني وألنه حيمل
حيصل فيما ذكر مبا ذكر  إمناتقرر يف موضعه وألن األصل يف الروايات التوافق وعدم التخالف وهو 

واهللا ويل التوفيق وأما ما أسلفناه عن الزيلعي والبزارزية أن غلة ما وقف على طلبة العلم والفقهاء ال 
ره فجواب القياس وإما مؤول بأن الغين الغىن حقيقة وحكماً الغين منهم فأما على ظاه إىلتصرف 

أعلم مبا يف اجلنان وبه الثقة وعليه التكالم وال حول وال قوة إال باهللا  تعاىلفجواب االستحسان وهو 
وأصحابه أمجعني [ على سيدنا حممد وعلى آله تعاىلالعلي العظيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا 

ن يد جامعها العبد الضعيف واملذنب النحيف عامل حممد بن محزة عفا عنهما امللك جنزت الرسالة ع
ذو العزة اآليديين الكوزحلصاري يوم السبت الثاين والعشرين من شوال سنة ست ومائة وألف من 

وسالمه عليه وعلى إخوانه من النبيني  تعاىلالشرف صلوات اهللا  يةاالعّز و يةاهجرة من ارتقى غ
  .)1(]ني وعلى سائر عباد اهللا الصاحلنيواملرسل

    

                          
 ). ت(ساقطة من  )1(
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  رسالة في وجوب الثمن بالبيع
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ه يثبت نفس وجوب الثمن بالبيع ووجوب أدائه علم أنّ ااحلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى 
يف بيع  وال ينافيه ما ذكره صدر الشريعة وغريه أنّ ، قبلها كذا يف كتب األصول )1(باملطالبة وال جيب
يف تعيينه  بالتسليم فالبدّ  ني إالّ ني والدراهم والدنانري ال تتعّ السلعة تتعّ  هو أوال ألنّ  )2(سلعة بثمن سلم

  .لئال يلزم الربا انتهى
ه خمتص بالربويات بل املعىن ألن مرادهم بالربا على ما ذكره بعض العلماء ليس معناه الشرعي فإنّ 

طالب  إذااللغوي الذي هو زيادة املبيع على الثمن تعينًا وهو ظاهر ومالية إذ العني خري من الدين ف

                          
 ). ب(ساقطة من  )1(

؛ الرب يف أسلم: املطرزي قال. إياه أعطاه أي؛ للخياط الثوب أسلم: يقال والتسليف اإلعطاء: العرب لغة يف السلم معاين من )2(

 أنيس، 216 ص للمغراوي املقالة"  غرر"  مادة، العرب لسان. فحذف، فيه الثمن أسلم: وأصله، السلم من، أسلف أي

 حلب، وخمتار الفاخوري حتقيق( للمطرزي ، املغرب217/  2 عياض للقاضي األنوار مشارق، 218 ص للقونوي الفقهاء

  . 412/  1) هـ 1402
 يف الختالفهم تبعا تعريفه يف الفقهاء اختلف وقد عاجال يعطى ببدل الذمة يف موصوف بيع: عن عبارة االصطالح يف والسلم

  : فيه املعتربة الشروط
 عرفوه - احلال السلم من احرتازا - فيه وتأجيل املسلم، العقد جملس يف املال رأس قبض صحته يف شرطوا الذين واحلنابلة فاحلنفية

  . 203/  4) هـ 1272 سنة بوالق( احملتار رد. بعاجل آجل شراء هو: عابدين ابن فقال، ذلك يتضمن مبا
 على عقد"  بأنه عرفوه ومؤجال حاال السلم كون وأجازوا، الس يف املال رأس قبض السلم لصحة شرطوا الذين والشافعية

  . 3/  4 للنووي الروضة، 207/  9 للرافعي العزيز فتح. " عاجال يعطى ببدل الذمة يف موصوف
  . عندهم احلال السلم جلواز، مؤجال بكونه الذمة يف املوصوف فيه املسلم يقيدوا فلم
، األمر خلفة والثالثة اليومني تأجيله وأجازوا، العقد جملس يف املال رأس تسليم يشرتطوا ومل، احلال السلم منعوا الذين املالكية أما

 ألحكام اجلامع". معلوم أجل إىل حكمها يف هو ما أو حاضرة بعني بالصفة حمصور الذمة يف معلوم بيع"  بأنه عرفوه فقد

  . 1186 ص) بالقاهرة الشعب دار ـ ط( للقرطيب القرآن
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  إذاالثمن متعيناً وإمتام ماليته بأدائه إليه ومل يكن مؤجًال وجب عليه ذلك وأما  البائع من املشرتي جعل
كيف   تعاىله حقه فإليه أمره ال حق اهللا ألنّ ؛ كان مؤجًال أو كان حاالً ومل يطالبه بل رضي بتأخريه فال

يف بيع الكيلى بالكيلي والوزين  ملا صح تأجيله والسيما بعد البيع كما ال يصح  تعاىلولو كان حقه 
واجلنس باجلنس بل فسد البيع به كما تفسد به البيوع املذكورة وقد أشار إليه الزيلعي وغريه  )1(بالوزين

حيث قالوا يف تعليل تلك املسألة ألن العقد يقتضي املساواة وحق املشرتي قد تعني يف املبيع فيسلم 
ني إال بالقبض بل يدل على ذلك  حقه فيه إذ الثمن ال يتعّ نيهو أوال يتعني حق البائع فيه كما تعّ 

وجد احدمها  إذاوجدا حرم الفضل والنساء و  إذاْدر واجلنس فعلة الربا القَ  داللة ال مرد هلا قوهلم إنّ 
  .)3(واهللا سبحانه أعلم وأحكم )2(دون اآلخر حل الفضل ال النساء وأن عدما معاً حّل األمران مجيعاً 

    

                          
  . )و(غري واضح يف  )1(
 . 10/282الدقائق، فصل يدخل اإلناء واملفاتيح يف بيع الدار،  كنز شرح احلقائق ينظر تبيني )2(

 . كتبه عامل حممد) ص(جاء يف  )3(
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  ة في بيع ماعدا الدراهم والدنانيررسال
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

فقد سئلت هل جيوز بيع ماعدا الدراهم والدنانري : وبعد، احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى
فإن قلتم جيوز فما وجه التوفيق بينه وبني قول الفقهاء الوزن بانفراده  )2)(1(؟ من املوزونات ما نسيئة

قوبلتا مبا عدامها من املوزونات فقد وجد  إذاف )3(، صفإن الدراهم والدنانري وزنيتان بالنّ  اءَ سَ الن  مُ ر حيَُ 
الوجه األول : وعن الثاين بوجهني، ه جيوزاجلواب عن األول أنّ : فأقول وباهللا التوفيق، الوزن يف البدلني

وقد اختلف ،  يف صفة الوزن واملعىن واحلكماتفاق املوزونني اءَ سَ ه يشرتط يف حترمي الوزن بانفراده الن أنّ 
ران ا اختالفهما يف صفة الوزن فإن الزعفأمّ ، النقود وما عداها يف املوزونات فيما ذكر يف األمور الثالثة

                          
 . لنسيئة) ت(جاء يف  )1(

ْلَعةَ  بِْعتُ : تـَُقولُ ، التْأِخريُ  ِهيَ : النِسيَئةُ  )2( رَ  أَنْ  َعَلى بِْعَتهُ  ِإَذا: ُنْسَأةً  أَوْ ، َنِسيَئةً  أَوْ ، بَِنِسيَئةٍ  السَمنِ  َدْفعُ  يـَُؤخالِحقٍ  َوْقتٍ  ِإَىل  الث .
  . احمليط القاموس. َأخرَه ِإَذا الشْيءَ " َنَسأَ " ِمنْ  َوَأْصُلهُ 

: ص املقنع أبواب على املطلع. َواْحلُُلولِ  َكالتْأِجيلِ ،  النـْقدِ  ِضد  النِسيَئةَ  أَن  َوالصَلةُ . اللَغِوي  اْلَمْعَىن  َعنِ  االْصِطالِحي  اْلَمْعَىن  َخيْرُجُ  َوال

239 .  
)3(

 بِالتْمرِ  الشِعيرَ  َوبِيُعوا بَِيدٍ  يًَدا ِشْئُتمْ  َكْيفَ  بِالتْمرِ  اْلبُـر  َوبِيُعوا، بَِيدٍ  يًَدا ِشْئُتمْ  َكْيفَ  بِاْلِفضةِ  الذَهبَ  بِيُعوا «: � النيب قال 

  . 3/541، )1240: (أن احلنطة باحلنطة مثال مبثل كراهية، رقم: سنن الرتمذي، باب »بَِيدٍ  يًَدا ِشْئُتمْ  َكْيفَ 
 بيع حيرم فإنه -به يعلل من عند- باملطعوم واملطعوم باملكيل كاملكيل واحدة بعلة الربا فيهما جيري جنسني فكل النساء فأما

» بَِيدٍ  يًَدا َكانَ  ِإَذا ِشْئُتمْ  َكْيفَ  فَِبيُعوا اْألَْصَنافُ  َهِذهِ  اْختَـَلَفتْ  فَِإَذا«: � لقوله خالف، وذلك بال نساء باآلخر أحدمها

  . 3/1210، )81: (الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، رقم: صحيح مسلم، باب
َفال، َوال بَْأَس بِبَـْيِع اْلبُـر بِالشِعيِر، َوالشِعيُر َوال بَْأَس بِبَـْيِع الذَهِب بِاْلِفضِة، َواْلِفضُة َأْكثـَُرُهَما، يًَدا بَِيٍد، َوَأما َنِسيَئًة «: لفظ ويف 

 خالف بغري بينهما النساء فيه جيوز فإنه مثمناً  واآلخر مثناً  العوضني أحد يكون أن ، إال»َأْكثـَُرُهَما، يًَدا بَِيٍد، َوَأما َنِسيَئًة َفال
 يف السلم باب النسد السلم يف النساء حرم فلو، والدنانري الدراهم املال رأس يف السلم، واألصل يف أرخص الشارع ألن

 . املوزونات
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والنقود ، يتعني بالتعيني ا اختالفهما يف املعىن فال ممنّ وأمّ ، اتجَ نَ والنقود بالصّ  )1(ناءمثال يوزن باَألم
بشرط الوزن  يعَ بِ  إذاه ال جيوز التصرف فيه قبل الوزن فألنّ ؛ ا اختالفهما يف احلكمتتعني به وأمّ مثان ال أ

ه منوان ذا هذا الزعفران على أنّ  بعتُ : الزعفران موزونة بأن يقال يعَ ه لو بِ فإنّ ، خبالف النقود ضَ بِ وقُ 
ثانيا خبالف الدراهم . قبل الوزنبض ال يصلح التصرف فيه ه عشرة دراهم وقُ النقد املشار إليه على أنّ 

شبهة  إىلقد اختلف يف األمور املذكورة مل جيمعها القدر من كل وجه فنزلت الشبهة فيهما  إذاف
 يف صورة اتفاق املوزونني يف الوزن فقط كان شبهة الربا لوجود أحد جزئي  اءَ سَ الشبهة فإن املنع عن الن

مل يتفقا فيما ذكر من األمور كان ذلك  إذاف، ربا والريبةعن ال �لنهيه ؛ علته اليت هي القدر واجلنس
وهي غري معتربة وهذا مسلك ، إذ الوزن وحده كان شبهة فكان ذلك شبهة الشبهة، شبهة الشبهة
ه دفع له يف تعني حمل أنّ  إالّ ، وفيما اقتضى أثره صاحب الغرر والدرر، ومن تأسى به يةاصاحب اهلد

يف هامشه نسخيت يف الدرر والوجه  نبهت عليه بعون اهللا وحسن توفيقههذا االشرتاط فيه سهو ظاهر 
قوبلتا مبا عدامها من املوزونات من األصل املذكور أعىن كون  إذاالثاين أن حتضر الدراهم والدنانري 

 حتصيل األرزاق وهذا مسلك إىلضرورة كوا مثنا على اإلطالق ووسيلة  اءَ سَ الن  مَ ر الوزن بانفراده حيَُ 
جنزت الفتيا بعون من له اآلخرة  كمال الدين ابن اهلمام والعلم عند هللا امللك العالم  ماماإلالشيخ 

ربه الصمد أضعف عباده عامل حممد يوم السبت متمم عشري ربيع  إىلوالدنيا على يد أحوج الورى 
  .األول املنخرط يف سلك سنة سبع ومائة وألف هجري نبوية على أفضل صالة وأكمل حتية

  
    

                          
 . االمنان) ت(جاء يف  )1(
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  الدخانبيع رسالة في 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .وبه ثقيت
 نهأل ن بيع الدخان على نقتضيه قاعدة الشرع باطلأعلم ااحلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى 

وال  ن باإلتالفِ تضمّ  ا الأرحوا باب اليت يلعب ا الصبيان وقد صّ عَ كلهو فصار كاللال إال يصلح 
ها تصلح لغري والطبل فان موادّ  بورِ ت املالهي كالطنُ الآخبالف سائر  على ما يف القنيةِ  )1(هاجيوز بيعُ 

                          
كان االختالف بني الفقهاء بالنسبة للدخان هو يف بيان حكم شربه، هل هو حرام أو مباح أو مكروه؟ ، وكان التعرض لبيان  )1(

  . حكم بيعه أو زراعته قليال
إن الذين حرموه يستتبع ذلك عندهم حرمة بيعه وزراعته، والذين أباحوه يباح عندهم بيعه : على أنه ميكن أن يقال يف اجلملة

احلاصل أن الدخان يف شربه خالف باحلل واحلرمة، فالورع عدم شربه، وبيعه وسيلة : يقول الشيخ عليش من املالكية. وزراعته
  . لشربه، فيعطى حكمه

ما يفيد جواز زراعته : أنه مينع من بيع الدخان، ومن املالكية، ذكر الشيخ عليش: نقل ابن عابدين عن الشرنباليلمن احلنفية 
وبيعه، فقد سئل يف الدخان الذي يشرب يف القصبة، والذي يستنشق به، هل كل منهما متمول؟ فإذا أتلف شخص شيئا من 

  ال؟ أحدمها مملوكا لغريه يكون عليه الضمان، أو كيف احل
نعم كل منهما متمول؛ ألنه طاهر فيه منفعة شرعية ملن اختلت طبيعته باستعماله وصار له كالدواء، فكل منهما كسائر : فأجاب

العقاقري اليت يتداوى ا من العلل، وال يرتاب عاقل متشرع يف أا متمولة، فكذلك هذان، كيف واالنتفاع على الوجه املذكور 
  . هدةوالتنافس حاصالن باملشا

فإذا أتلف شخص شيئا من أحدمها مملوكا لغريه كان عليه الضمان، وقد أفىت بعض املتأخرين جبواز بيع مغيب العقل بال نشوة، ملن 
  . يستعمل منه القدر اليسري الذي ال يغيب عقله، واستظهر فتواه سيدي إبراهيم اللقاين

أو خس أو دخان أو مطلق زرع قبل بدو صالحه، فماذا عن رجل تعدى على بصل آلخر أو جزر : كذلك سئل الشيخ عليش
إن تعدى على : يلزمه؟ وهل يعترب وقت احلصاد، أو ما يقوله أهل املعرفة؟ وإن كان بعد بدو الصالح فما احلكم؟ فأجاب

حلاله  الزرع قبل بدو الصالح أغرم قيمته يوم التعدي على الرجاء واخلوف، وإن تأخر احلكم عليه بالغرم حىت رجع الزرع
  . سقطت عنه القيمة ويؤدب املفسد، وإن تعدى بعد بدو الصالح أغرم قيمته يوم التعدي على البت

= 



133 

 

ة بد النار وكصالح الطبل لكونه جرابا وخشيقاَ  وكله ال وتداً  لكونه معصية كصالح مقبض الطنبور
 ه اهللارمح حنيفة أيبفها قيمتها على وجه تصلح لغري املعصية عند تلْ ربال وهلذا يضمن مُ لكونه دائرة غِ 

يقاد النار وال  يضمن مطلقا خبالف الدخان فانه ال يصلح ال وان كان الفتوى على قوهلما انه ال
ا إلى من النفع من اخلمر فأخفني فانه يصلح هلما بل هو رض وال لغريمها خبالف السرّ تسميد األ

 دواءن احنصر الإا  يمل جيد ماء وجيوز التداو  إنش طَ زالة العَ مة وإلقالل غةِ اَ سِ  تصلح للتخليل وال
ساتذتنا على حرمة أوقد استدل بعض  فال جيوز بيعهُ  نقوماً فيهما على قول فليس الدخان ماال م

ن أوجه االستدالل  )2(]٧: الغاشية[ �ms�r�q�p��u�tl )1(يف صفة الضريع تعاىلقول بالدخان 
نه تشبه بفرعون ألها بوعلّ  نيِ كل الطّ أوغريه بكراهة  النار وقد صرح البزازي لِ هَ أبِ  هُ خان تشبّ الدّ  ولَ اَ نَ تَـ 

  .الباري متت عنهما اهللا مشقة فقري رمحة ربه سبحان عامل حممد بن محزة الكوزاحلصاري عفا
  

                                                                                

يصح بيع الدخان املعروف يف زماننا؛ ألنه طاهر منتفع به أي عند : جاء يف حاشية الشرباملسي على اية احملتاج: ومن الشافعية
  . بعض الناس

كما إذا كان . ، للخالف يف حرمته والنتفاع بعض الناس به. حملتاج ما ملخصه جواز بيعهوجاء يف حاشية الشرواين على حتفة ا
  . يعلم الضرر برتكه، وحينئذ فيصح بيعه

السم من : قال. ومل نعثر على نص يف مذهب احلنابلة، لكن جاء يف كشاف القناع ما ميكن أن يستفاد منه جواز بيعه قياسا
فع به، أو كان يقتل قليله، مل جيز بيعه، وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسريه جاز بيعه، ملا فيه احلشائش والنبات، إن كان ال ينت

  . من النفع املباح
، 4/237حاشية الشرواين على حتفة احملتاج . 3/318اية احملتاج وحاشية الشرباملسي عليه . 2/179فتح العلي املالك 
 . 3/155كشاف القناع . 3/24وحاشية اجلمل 

. وشاٌة َضريٌع وَضريعٌة، أي عظيمة الَضرْع. وأْضَرَعِت الشاة، أي نزل لبُنها قـَُبيل النتاج. الَضرُْع لكل ذات خف أو ِظْلفٍ  )1(
  . 1/409، الصحاح يف اللغة، اجلوهري، يبيُس الِشْربِِق، وهو نبت: والَضريع

يسمن وال يغين من جوع، وألنه يضر بالبدن، ويعرف ذلك الذين الدخان الذي هو التنباك، فال شك أنه من اخلبائث؛ ألنه ال  )2(
  . 2/74، عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن جربين، شرح عمدة األحكام. حللوه، فهو من احلرام البني
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 رسالة الدهاقية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

نة وغريهم بيع الظلمة من الدَهاقاحلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى اعلم انه قد يريد بَعُض 
كثر ما يكون يف اللحم فَيستعُني بقضاة السوء فيمنع الناس عن بيع مثله فيها شيء له يف السوق وأ

بغري سبب  كيف ال وانه حلجر هلم،  وعدوان قبيح، نه ظلم صريحخيفى أ وال، لسلعته وتروجياً هلا تنفيقاً 
من تصرفهم يف أمواهلم وُمَضارّة هلم ، هلم فيه تعاىلاهللا  ذنوحتكّم عليهم مبنع ما أ، سبابهشرعي من أ

َواَنه  )1(»ِبهِ  َمَكرَ  َأوْ  ُمْؤِمناً  َضار  َمنْ  َمْلُعونٌ «: مرفوعاً  �بكر  أيبعن ه اهللا خرج الرتمذي رمحوقد أ

�: تعاىلقال اهللا  أيضاً عانة عليه حيرم اإل mÇ�Æ�Å�Ä�È�l]وقد تواردت  ]٢: ملائدةا
 والعقاب والشراء من مثإليها سواًء يف إجياب اإلالصحيحة يكون مباشرة املعصية والتسبيب  حاديثاأل

مث والعقاب قال صاحب من اإل عانة عليه وحتصيل لغرضه فيشاركه فيما استحقهذلك الشيء إ

 ]١٣١: هط[�mo�n�m�l�t�s�r�q�p�l: تعاىلالكشاف وغريه من املفسرين يف قوله 
يف املالبس بنية الظلمة وُعَدِد الفَسقة ولقد شدد العلماء من أهل التقوى يف وجوب غض البصر عن أ

ليها حمِصُل لغرضهم النظّارة فالناظر إ شياء لعيوناختذوا هذه األ إمنام واملراكب وغريه ذلك أل
عذابا يوم القيمة الذين اشّد الناس «: �وكاملغرى هلم وذكر املبتوّىل يف شرح اجلامع الصغري يف قوله 

ّن مشرتَى احللواِء املصّورة بصورة ذي الروح معني للُمصوَر على تصويرها إ »يضاُهون بخلق اهللا
  .ذا من يعجبه ذلك فيقف ينظر إليها انتهىوشريك له فيما ُتوّعَد به من العذاب وك

ّال املارة َحّل الشراُء منه وإق على يضي وقال علماؤنا من قعد على الطريق سع شيأ فان كان واسعًا ال
ذ لو امتنع على اخلصأ الذي هو مثلة حمّرمة إ نّه َحثّ مة استخدامه اخلصيان ُمَعّللني بأفال وصرحوا حبر 

                          

 . 4/322، )1941: (اخليانة والغش، رقم: سنن الرتمذي، باب )1(
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مرد ممّن يتهم بكونه من حبرمة بَيع الغالم األ أيضاً الناس عن استخدامهم متانعوا من خصائهم واَصّرحوا 
، التاركني على طُهٍر نساَءهم، ن الذُكراَن شهوًة من دون النساءتو العادين الذين يعملون اخلبائث ويأ

من فاسد ، رمحهم خزاهم يف الدارين والأو ، ورمجهم تعاىلقبَحهم اهللا ، على الفرقة الذكراوالَواِطئني بأ
ه نففما أشبههم باجلُعل يَُدْهِدُه بأ، ثرين على العذب الفرات امللَح األجاجاملو ، الطبع خمتّلى املزاج

بل لشد ، وممّا ُيَضاهى ما هنالك، هاحيَ تخبث رَ سيويستنفر عن الورد و ، العذرة ويستطيب رحيها
من تسعري كل شيء ، يف األوىل واآلخرة تعاىلخزاهم اهللا أ، تفعله القضاة اجلائرة ما، مفسدة من ذلك

قياماً  تعاىلجعلها اهللا  اليت، مواهلمأوالتحكم عليهم يف ، وقاتيف األسواق يف مجيع األ، يبيعه الناس
 فقالوا يا �ن غال السعر على عهد النيب أ: �نس اخرج الرتمذي وابن ماجة والدارمي عن أ، هلم

 رَبى أَْلَقى َأنْ  َألْرُجو َوِإنى الراِزقُ  اْلَباِسطُ  اْلَقاِبضُ  اْلُمَسعرُ  ُهوَ  اللهَ  ِإن «: رسول اهللا َسعر لنا فقال
ح بياقال القاضي البيضاوي يف شرح املص )1(»َمالٍ  َوالَ  َدمٍ  ِفى ِبَمْظَلَمةٍ  َيْطلُبُِنى ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  َولَْيسَ 

إن املانَع  إىلشارة الّسْعر القيمة اليت يستسع البيُع ا يف األسواق والتسعري تقديرها وقوله إّين ألرجوا إ
ا فيكون ظلماً أهلهذن رف فيها بغري إيظلم الناس يف أمواهلم فإن التسعري تصّ ن من الَتسعري خمافة أ

  .القحط انتهى إىلومن مفاسد التسعري حتريك الرغبات واحلمُل على االمتناع من البيع وكثرياً ماّ يؤّدى 
 )2(»تـََراضٍ  َعنْ  اْلبَـْيعُ  ِإنَما«: قال �ن رسول أ �ىب سعيد اخلدري أخرج ابن ماجه والضياء عن وأ

بثلثني ِمحِل شعٍري  �ّن يهوّديا قدم زمان رسول املنري شرح اجلامع الصغري ألكوكب وسببه على ما يف ا
جيدون فيه صاب الناَس جوُع ال ٍم وليس يف الناس طعاُم يومئٍذ وأبدره �ومتٍر فسّعَر مّدًا مبّد النيب 
من قبل أن أعطى  تعاىليف يقني اهللا  �يشكون إليه ذلك فقال النيب  �طعامًا وأتى الناس النيب 

البيع عن تراٍض وقال علماؤنا وال ينبغي أن يسعر  إمناأحًد من مال أحٍد شيئًا بغري طيب نفسه 

                          

)1(
 . 2/341، )11474: (التسعري، رقم: سنن الرتمذي، باب 

)2(
 . 3/737، )2185: (بيع اخليار، رقم: سنن ابن ماجه، باب 
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وتعّدوا عن القيمة تعدياً فاحشاً بأن ، زمن القحط واضطرار األنام، حتكم أرباب الطعام إذاإال ، ماماإل
وال  يةاعًا للضرر عن العامة ففي اهلدباعوه بضعف قيمته فح ال بأس بأن يسعر مبشورة أهل الرأي دف

 »الراِزقُ  اْلَباِسطُ  اْلَقاِبضُ  اْلُمَسعرُ  ُهوَ  اللهَ  فَإن  ال تسعروا«: �ينبغي للسلطان أن يسعر لقوله 
تعلق به دفع ضرر العامة  إذاأن يتعرض حلقه إال  ماموألن الثمن حق العاقد فإليه تقديره فال ينبغي لإل

القاضي هذا األمر يأمر احملكرت ببيع ما فضل عن قوته وقوت عياله على اعتبار السعة يف  إىلرفع  إذاف
رفع إليه مرّة أخرى حبسه وعزره على ما يرى زجرًا له ودفعًا للضرر  إذاذلك وينهاه عن االحتكار ف

ن عن الناس فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديًا فاحشًا وعجز القاضي ع
  .صيانة حقوق املسلمني إال بالتسعري فح ال بأس به مبشورة من أهل الرأي والبصر انتهى

وقع الضرر بأهل  إذاتعلق به دفع ضرر العامة ف إذاويف السراج الوهاج ال ينبغي للسلطان أن يسعر إال 
بيعوا مبائة ما الطعام وحتكم أرباب الطعام وتعدوا عن القيمة تعديًا فاحشًا بأن ي إىلالبلد واضطروا 

يشرتي خبمسني وعجز القاضي عن صيانة حقوق املسلمني إال بالتسعري فح ال بأس به مبشورة أهل 
  .الرأي والبصر انتهى

أبوا أن يبيعوه إال بغنب فاحش ضعف القيمة وعجز عن صيانة حقوقهم  إذاويف الزيلعي وال يسعر إال 
  .)1(إال به انتهى

قال احلاكم للخباز أو للقصاب  أيضاً ويف اخلالصة والبزازية وال يسعر فإن باع بضعف قيمة مينع وفيها 
فقد . بع منًا بدرهم واخلباز خناف أن نقص أن يضربه احلاكم ال حيل الشراء ألنه بيع املكره انتهى

                          
)1(

 . 16/417الدقائق، فصل يف البيع،  كنز شرح احلقائق تبيني: ينظر 
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وإن ما ، وقاتوبزمن االضطرار والتعدي دون سائر األ )1(ظهر أن جواز التسعري خمتص باألقوات
  : )3(شعر، شراء السعادة بالفساد، لصوص البالد، من خونة القضاة، )2(اعتاله الُعتاه

ـــــــــــــــــــــــين للقضـــــــــــــــــــــــاة فرشـــــــــــــــــــــــيه   )4(وال جتعل
  

  فــــــــــــــــــــــإن قضــــــــــــــــــــــاة العــــــــــــــــــــــاملني لصــــــــــــــــــــــوص  
  

  )5(جمالســـــــــــــــهم فينـــــــــــــــا جمـــــــــــــــالس شـــــــــــــــرطة
  

  )7(شصـــــــــوص )6(وأيـــــــــديهم دون الشصـــــــــوص  
  

  : شعٌر آخر

  قــــــــــــــد يفــــــــــــــتح املــــــــــــــرؤ ملتجــــــــــــــره حانوتــــــــــــــاً 
  

  فتحـــــــــــت لـــــــــــك احلـــــــــــانوت بالـــــــــــدين وأنـــــــــــت  
  

  بــــــــــــني األســــــــــــاطني حانوتــــــــــــاً بــــــــــــل غلــــــــــــق
  

  يبتــــــــــــــــــــاع بالــــــــــــــــــــدين أمــــــــــــــــــــوال املســــــــــــــــــــاكني  
  

  مــــــن تســــــعري كــــــل مــــــا يبــــــاع يف األســــــواق
  

  وحيكمهــــــــــــــم يف ذلــــــــــــــك علــــــــــــــى اإلطــــــــــــــالق  
  

  خيفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونه ويرفعونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــيس يتوســــــــــــــــــــــــــــــــلون   ــــــــــــــــــــــــــــــــذلك التلب   وب
  

  اســــــــــتباحة مــــــــــا يتكســــــــــبه املســــــــــلمون إىل
  

  خـــــــــــــــــــــــارج عـــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــراط الســـــــــــــــــــــــوى  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويوالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع       النب

  فأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام اهللا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  
  

  وأزاح شـــــــــــر هلـــــــــــم و أراح مـــــــــــنهم العبـــــــــــاد
  

  وأخــــــــــــــزاهم بــــــــــــــني اخلالئــــــــــــــق يــــــــــــــوم التنــــــــــــــاد  
  

                          
أي قوتى اآلدمي والبهائم فإن الطعام يعمها وباختصاصها جواز التسعري ما صرخ العتايب واحلسامي وغريمها كذا يف شرح  )1(

  . خمتصر الوقاية
 . عتا عتواً استكرب وجاوز احلد كذا يف القاموس )2(

)3(
الزوزىن،  جعفر أبو سليمان بن احلسن بن السبكي، حممد الكايف عبد بن علي بن الوهاب ، عبدطبقات الشافعية الكربى 

3/90 . 

 . أي جيفة يتناولوا وال خيفى على أهل العناية أن فيه استعارة بالكناية )4(

  . طائفة من أعوان الوالة كذا يف القاموس: الشرطة )5(
  . الشصوص األول استعارة مصرحة والثاين تشبيه مؤكد )6(
بالفتح والكسر شيئ يصابه السمك ويقال للص الذي ال يرى شيئًا إال أتى عليه مجعه شصوص كذا يف صحاح : الشض )7(

 . اجلوهري ويف القاموس هو حديدة قد لوى طرفها وفيها احنناء يصاد به السمك واللص احلاذق
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وقع الفراغ من تسويدها يف أوساط رمضان املنتظم يف سلك شهور سنة أربع عشرة ومائة وألف على 
، عنهما امللك رب العزةعامل حممد بن محزة عفا ، غفور ربه سبحانه وإحسانه إىليد جامعها الفقري 

    . جناه نبيه الكرمي حممد عليه وعلى إخوانه من النبيني صلوات رب العاملني وسالمه
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  )1(رسالة في بيع الذمي
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

وارث  و غاب وانقطع خربه وال يعرف لهإليه مات أسئلت عمن اشرتى من ذمي متاعاً فقبل دفع مثنه 
نوائب املسلمني  إىلنه يوضع الثمن يف بيت املال ويصرف دينه فأجبُت بأ بأي شيء حتصل الرباءة من

نه يستثىن من تصدق اللقطة بعد اليئس من وجدان يم يف حبر الرائق من أذكره ابن جنُ  مبا مستدالً 
  .نوائب املسلمني انتهىلنه يوضع يف بيت املال علم أنه لذمي فإ إذامالكها ما 

  .سفره عامل حممد الفقري

   

                          
نفسه وماله نظري التزامه اجلزية ونفوذ أحكام  باألمن على -أو ممن ينوب عنه- الذمي نسبة إىل الذمة، أي العهد من اإلمام  )1(

  . 2/475، وأحكام أهل الذمة البن القيم 3/116، وكشاف القناع 1/105جواهر اإلكليل . اإلسالم
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  القسم السادس

  رسائل مختلفة

  رسالة يف قدوم األمري 1

  أنه يدوم احلكم ما بقيت علتهرسالة  2
  رسالة الشهيد

  غين إىلرسالة يف دفع الزكاة 
  رسالة يف املداواة
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  األمير قدومرسالة في 
  رحمن الرحيملبسم اهللا ا

يف ، بن اهلمامكمال الدين ،  ماماإلاحلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى اعلم انّه ذكر الشيخ 
  .مري انتهىنه يرّد شهادة من خرج لقدوم األشرح اهلدية أ

عّلته ّن ن العاّمة وال خيفى قصوره واُرى أوعلّله يف بعض الفتاوى بشغله الطريق الذي هو حّق املارّين م
ويذّل من  تعاىله اهللا ذلّ ليعّز من أ[ باجلربوت األمةعانة املتسّلطني على الصحيحة الوافية باملطلوب أ

، على اعتسافهم وظلمهم، فسادني يف األرض بإوالساع، واملخرّبني البالد، املعذبني العباد] عزّهأ
عّدوه لذلك اليوم من الزينة قال صاحب الكشاف وغريه يف قوله مما أ، سعاف طلبهم ومرامهمبإ

هل التقوى من أولقد شّدد العلماء  ]١٣١: طه[ �ml�m�n�o��p�q�r�s�t�l: تعاىل
 إمنام ملالبس واملراكب وغري ذلك أليف ا هبنية الظلمة وُعدد الفسقيف وجوب غّض البصر عن أ

  .ليها حمّصل لغرضهم وكاملعزى هلم على اختاذها انتهىاختذوا هذه األشياء لعيون النظارة فالناظر إ
 ُيَضاُهونَ  الِذينَ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َعَذابًا الناسِ  َأَشد «: �وذكر املبتوىل يف شرح اجلامع الصغري يف قوله  

ُتوّعَد به  ّن مشرتى احللواء ذات الصورة معني للمصّور على تصويرها وشريك له يف ماإ )1(»اللهِ  ِبَخْلقِ 
  .ليها انتهىاب وكذا من يعجبه ذلك فيقف ينظر إمن العذ

وجد  إذاكما يشاهد وال سيما ،  من املخازيوضروب ، اقرتن به صنوف من املعاصي إذاوالسيما  
مري فقد صرّح علماؤنا األ كالذبح لتعظيم،  والدخول يف خرب كان، ميانفيها ما يوجب اخلروج عن اإل

بكفر فاعله وحرمة ذبيحة على ما يف الذخرية والبزازية والقنية بل نقل اتفاق العلماء عليه نظاُم الدين 

��mc�d�e�f: تعاىلكالمها يف قوله ها اهللا تعاىل  احلنبلي رمحالنيسابوري الشافعي وابن عادل 

                          

)1(
 . 5/2221، )5610: (ماوطئ من التصاوير، رقم: صحيح البخاري، باب 
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g�l]لغري اهللا  إىلّن من ذبح ذبيحة وقصد به التقرب حيث قاال واتفق العلماء على أ ]١٧٣: لبقرةا
  .صار مرتدا وذبيحته ذبيحة مرتد انتهى تعاىل
 تعاىلحافظ الدين البزازي يف فتاواه والسجدة هلؤالء اجلبابرة كفر لقوله  ماماإلوكالسجود له قال [

 �m|�}�~�_�`�a�cb�d�e�f�g�h�i��l: خماطبا للصحابة

ذان لسجود ئستيى أن االخيف نزلت حني استأذنوا يف السجود له عليه السالم والأ ]٨٠: آل عمران[

فكيف يطلق  العبادة ال يكون مسلماً ومع اعتقاد جواز سجدة ��mi�h�g�f lالتحية بداللة 
ول يدعى خوة يوسف عليه السالم والقائل األانتم مسلمون وقيل ال يكفر لقصة أ إذاعليهم بعد 

وقيل إن أراد  ]١٨: جلنا[ �mn�m�l�k�j�i�h�g l: تعاىلوبقولة  يةبتلك اآل نسخه
قيل اسجد للملك وإال قتلناك  صلراد التحية ال وهذا موافق ملا ذكر يف فتاوى األالعبادة كفر وإن أ

راه على أجزاء كلمة الكفر مبا هو كفر صورة كما قلنا يف اإلك نه كفر فال يأيتاألفضل أن ال يسجد أل
كفر عند بعض املشايخ وكبرية عند ) بايكاه(ن ما يفعله اجلهلة لطواغيتهم ويسمونه علم إوذا أ

مر شيخه ورضي بذلك شيخه فهو كافر وان أتقدها مباحة لبعض املشايخ وكبرية عند الكل فلو اع
  .انتهى سلم يف عمرهكافر إن كان قد أ  أيضاً له فالشيخ النجدي  مستحسناً 

قف ومل أ تعاىلنه حتية اوس قبحهم اهللا حنناء فاملذكور يف كالم علمائنا أنه منهي عنه وأما االوأ 
ملا بينهما  كون الركوع له كفراً   كفراً   تعاىليلزم من كون السجود لغريه  على كونه كفراً والظاهر عدمه وال

ة وتأدى سجدة التالوة الصلوية بالركوع  من الفرق الواضح وهلذا مل جيعل الركوع عبادة خارج الصال
راد كونه مثل صاف فلعل املو يدل على تشارك طرفية يف مجيع األ ذ التبثة اليدل عليه إ كالسجود ال

ة جامعة لثلث عصام الدين يف شرح الشمائل الصال قال الفاضل و يف كونه كبريةالسجود يف احلرمة أ
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 إمناحد كره القيام و كرام أوالسجود إل الركوع  �تعظيمات القيام والركوع والسجود فكما مل جيوز النيب 
  .)1(]يستعمل الركوع والسجود انتهى ة واليستعمل للضرورة لغري الصال ما ن القيام كثرياً مل حيرمه أل

ليه لرياه الراؤن وينظر إ، اللعب احملرم الذي يفعله اللعابون إىلمث النظر بعلم تضاعف إ ومبا ذكرنا 
عن اتباع  تعاىلعصمنا اهللا  أعطاهم عليه شيئاً  إذاالسيما ، وبعض املطربني، كاملشعوذين،  الناظرون

صلوات اهللا رب ، خوانه من النبينيعليه وعلى إ، منيسبيل اهلدى جباه النيب األ ووفقنا السلوك، اهلوى
  .العاملني

   

                          
  ). ت(ساقطة من  )1(
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  نه يدوم الحكم ما بقيت علتهفي أرسالة 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

يستتبع  نّ أ الّ ه يدوم واحلكم ما بقيت علته اانّ : اعلم، احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى
دوامه مفسدة يرتجح تركها على وجود فريتفع حينئذ كاستحباب حضور النساء اجلماعة يف الصلوات  

هللا بن مسلم عن عبد ا أخرجه )1(»ال َتْمنَـُعوا إَماَء اللِه َمَساِجَد اللهِ «: �فقد قال رسول اهللا ، كلها
 اْلِعيَدْينِ  يـَْومَ  اْلُحيضَ  ُنْخِرجَ  َأنْ  أُِمْرنَا«: ي اهللا عنهارض )2(م عطيةوقالت أ، ي اهللا عنهماعمر رض
َيْشَهْدنَ  اْلُخُدورِ  َوَذَواتِ  ُهن  َعنْ  اْلُحيضُ  َويـَْعَتِزلُ  َوَدْعَوتـَُهمْ  اْلُمْسِلِمينَ  َجَماَعةَ  فـَ أخرجه )3(»ُمَصال 

مجيع الصلوات لغلبة واملتأخرين عّمموه هلّن وللعجائز يف ، ئمتنا منعوا الّشوابّ أ أنّ  مثّ ، الشيخان
و دّل ته فإن تضّمن مفسدة أزالت علّ  فإنْ ، ها على ما يف فتح القدير وغريهوقات كلّ الفساد يف األ

كمال الدين ابن اهلمام يف   ماماإلنّبه على ذلك الشيخ ،  فالّال وإ، ليل على ارتفاعه بزواهلا يرتفعد
يستغىن عن  احلكم الشرعي: ة الزروع والثمارزكاقال يف باب ، فلنوردها يةامواضع شّىت من شرح اهلد

والرّمل ، اإلسالمثر الكفر مث يبقى بعد يفتقر إليه يف ابتدائه كالرّق أ إمناو ، ته الشرعية يف بقائهقيام علّ 
اهللا  نّ نها املؤلفة قلوم ألوقد سقط م: يةاصارف يف قول اهلدوقال يف باب امل. طباع يف الطوافواالض
الصحابة يف خالفة أىب بكر  إمجاع: أي، مجاعاالعنهم وعلى ذلك انعقد  وأغىن اإلسالم عز أ تعاىل

ّال عن إ إمجاعال  هبأنّ نعم جيب على القول  إنكاره إىلفلوال اتفاق عقائدهم لبادروا  �ق الصدي
 ياً أو كونه معن �د احلكم حبياته يتقي أفاد أو �نسخ ذلك قبل وفاته  أفادمستند علمهم بدليل 

                          
)1(

  . 1/236، )136: (خروج النساء إىل املساجد، رقم: صحيح مسلم، باب 

َها، روت عن النيب : )؟ -؟ (أم عطية  )2( وعن  �هي نسيبة بنت كعب، ويقال بنت احلارث، أم عطية، األنصارية َرِضَي اللُه َعنـْ
: قال ابن حجر نقال عن ابن عبد الرب. وعنها أنس بن مالك وحممد وحفصة ابنا سريين وعبد امللك بن عمري وغريهم �عمر 

، وكان مجاعة من الصحابة وعلماء �، متّرض املرضى وتداوي اجلرحى، شهدت غسل ابنة النيب �كانت تغزو مع رسول اهللا 
 . 12/455، وذيب التهذيب 4/367، وأسد الغابة 476/ 4 اإلصابة. التابعني بالبصرة يأخذون عنها غسل امليت

)3(
 . 1/80، )351: (وجوب الصالة يف الثياب وقول اهللا، رقم: صحيح البخاري، باب 
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ّما تعليله أ �ته أو من آخر عطاء أعطامهوه حال حيا �بانتهاء عّلته وقد اتفق انتهاؤها بعد وفاته 
ّن احلكم ال ل ملا قّدمناه من أفى احلكم املعلّ يعتمد عليه يف ن ٍة انتهت فال يصلح دليالً بكونه معّلال بعلّ 
ل فال بّد يف خصوص حمل يقع فيه طباع والرمّ ا عرف من الرق واالضبقاء عّلته مل إىلحيتاج يف بقائه 

نه اليلزمنا ثبوته بثبوا غري أ ن هذا احلكم ّمما شرع مقيداً على أ عند االنتفاء من الدليل يدل النتهاء 
وقد ثبت يف : اب اللقطةوقال يف كت، ثابت هبأنّ ن ظهر وال وجب احلكم بل إ مجاعاإلتعيينه يف حمل 

، يعين تركها حىت جيئ صاحبها: قال ابن وهب )1(»نـََهى َعْن لَُقطَِة اْلَحاج «: �ه نّ صحيح مسلم أ
 إذاحكام عن املرتوك واأل الكعبة فضالً  ايلوال عمل على هذا يف هذا الزمان لفشو السرقة مبكة يف حو 

علم شرعيتها باعتبار شرط مث علم ثبوت ضّده متّضمنا مفسده بتقدير شرعيتها معه علم انقطاعها 
كالرمل   نه اليلزم ذلكمفسدة يف البقاء فإعلم انتفاؤه وال  إذاخبالف العلم بشرعيتها بسبب 

جلمعة وحسن توفيقه يوم ا تعاىلجنزت الرسالة بعون اهللا . ظهار اجلالدةواالضطباع يف الطواف أل 
مني عليه صلوات نيب األعاشر رمضان سنة أربع ومائة وألف ختمت باخلري والظفر والشرف جباه ال

  .وسالم رب العاملني

   

                          
  . 3/1351، )1724: (يف لقطة احلاج، رقم: صحيح مسلم، باب )1(
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  غني إلىرسالة في دفع الزكاة 
ُدفع إليه زكاة بظّن أنه فقري بعد التحري  )1(كنت قد سئلت يف أوان طاليب وحداثة شبايب عن غىنّ 

هل ميلكها فأجبُت تفقهًا بأنه ميلكها حمتجًا مبا قالوا أا تسقط عن الدافع لوجود ركنها الذي هو 
نه لو مل ميلكها ملا وجد التمليك فإنه جعل الغري مالكًا لكن ينبغي أن ميلكه ملكاً  أ قائالً  )2(التمليك

ين فيجب أن يتصدق ا كم هو احلكم يف املال اخلبيث مث بعد مدد مديدة خبيثًا ألا ال حتل للغ
وحجج عديدة وجدت املسألة يف اتىب لإلمام الزاهدي على طبق خطايب ووفق جوايب على خالف 
فيها مع اإلشارة بتعليلها إىل ترجيحها فهذه عبارته حس شح دفع زكاته إىل فقري يف ظنه مث تبني غناه 

وقيل ال يطيب ألنه إمنا أعطاه زكاة وهو ليس مبحلها  ي وقيل يطيب للمعطي له أيضاً جاز عن املعط
وإذا مل يطب قيل يتصدق به ألنه ملك خبيث وقيل ميلكه من املعطي فيعيد اإلعطاء فيجوز باالتفاق 
واحلمد هللا وملهم الصواب لسافره الفقري وزايره احلقري عامل حممد الكوزحلصاري عف عنه امللك 

  .اريالب
  

   

                          
ولكن اختلف يف الغىن املانع  »َال َحظ ِفيَها َلَغِنى «: �األصل أّن الغّين ال جيوز إعطاؤه من الزّكاة، وهذا اتّفاقّي، لقول الّنّيب  )1(

إّن األمر معترب : فقال اجلمهور من املالكّية والّشافعّية وهو رواية عن أمحد قّدمها املتأّخرون من أصحابه: من أخذ الزّكاة
له ولو  بالكفاية، فمن وجد من األمثان أو غريها ما يكفيه ويكفي من ميّونه فهو غّين ال حتّل له الزّكاة، فإن مل جيد ذلك حّلت 

هو : وقال احلنفّية. كان ما عنده يبلغ نصًبا زكويًّة، وعلى هذا، فال ميتنع أن يوجد من جتب عليه الزّكاة وهو مستحّق للزّكاة
ًة َأن اللَه َقْد فـََرَض َعَلْيِهْم َصَدقَ «: �الغىن املوجب للزّكاة، فمن جتب عليه الزّكاة ال حيّل له أن يأخذ الزّكاة، لقول الّنّيب 

  . »تـُْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَيائِِهْم فـَتُـَرد َعَلى فـَُقَرائِِهمْ 

وهبه الزحيلي، . الفقه اإلسالمي وأدلته، د. متليك الزكاة للمستحقني شرط أساسي، مث يتصرف املستحق مبا حيقق مصلحته )2(
3/184 .  
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)1(رسالة المداواة
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
مث ظفرت يف . يقول العبد املقّر بالعجز والقصوْر حمرّر هذه االقام والّسطوْر احلمد هللا امللك الشكور

الّليث بو اء به وهاهو ذا فتاوى احلجة قال أالترتخانية مبا يدل على ذلك داللة ال مرّد هلا وال خف
بو فيمن قطع أذنه فألزقها فالتزقت فصالته جائزة وإن مل تلتزق مل جتز صالته وقال أاحلافظ البخاري 

فيمن وضع جلد الكلب أو عظمه على رأسه ملعاجلة إن اختلط به والتزقت جازت  )2(الكبري حفص
نه مبنزلة اخلرقة املشدودة على ي أن جيوز وإن مل تلتزق ألوبعض املشايخ قالوا ينبغ، ال فالصالته وإ

لب متنع جواز سنان الكولو ثبت مكان أسنانه أ جلراحة وقد جاز ذلك للضرورة ويف صالة الرستفغىنا
كان   إذاما ضرر أ جياع والأمكن قلع أسنانه من غِري إ إذاويله عندي الصالة قال الفقيه أبو جعفر وتأ

فيه عظم كلب مينع كسر ساقه ووصل   إذاميكن قلعها إّال باالجياع فال مينع جواز الصالة وكذا  ال
نزير بالّساق ومل يقدر على وصل عظم اخل إذاقلنا ويف الّسراّجية و  ويله عند الشيخ ماجواز الصالة وتأ

  .ىال بضرر وصل به جاز انتهنزعه إ
  .حرره عامل حممد احلقري

  

                          
َوَجَعَل ، إن اَهللا أَنـَْزَل الداَء َوالدَواءَ «: �قال رسول اهللا : قال �التداوي مشروع من حيث اجلملة؛ ملا روى أبو الدرداء  )1(

  . »ِلُكل َداٍء َدَواًء فـََتَداَوْوا، َوال تـََتَداَوْوا ِبَحَرامٍ 
هو أمحد بن حفص البخاري، املعروف بأيب حفص الكبري فقيه حنفي، انتهت إليه رئاسة ): هـ  217 - 150( أبو حفص  )2(

أخذ العلم عن حممد بن احلسن الشيباين . األصحاب ببخارى، وإىل ابنه أيب عبد اهللا حممد املعروف بأيب حفص الصغري
وتفقه . جلراح، وأيب أسامة، وهشيم، وجرير بن عبد احلميد وغريهمصاحب أيب حنيفة، وبرع يف الرأي، ومسع من وكيع بن ا

سري . وأليب حفص هذا اختيارات خيالف فيها مجهور األصحاب: قال اللكنوي. عليه ابنه أبو عبد اهللا وله أصحاب ال حيصون
 . 18، والفوائد البهية ص1/166، واجلواهر املضية 10/157أعالم النبالء 
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  الفهارس العامة

   



149 

 

  

  فهرس اآليات القرآنية

  

  رقم الصفحة  رقمها  اسمها  اآلية

  سورة البقرة

m��y�x�w�v�ul�   46  124  البقرة�

�mg�f�e�d�c�l�   142  173  لبقرةا�

  سورة آل عمران

�m�e�d�cb�a�`�_�~�}�|

��i�h�g�fl � �

  142  80  آل عمران

  سورة النساء

�m�Ù�Ø��×�Ö�Õ�Ô�Ó�Òl �   99  59  النساء�

  سورة المائدة

�mÈ�Ç�Æ�Å�Ä �l�   134  2  ملائدةا�

�m�K�J��I�H�G�F�E�D�C�B�A

�M�Ll� �

  93  3  املائدة

�mI�H�G�F�E�D l  32  6  ةاملائد  

  سورة األنعام

�mà�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú l�   111  68  ألنعاما�

  سورة طه

�mt�s�r�q�p�o�n�m�l �l�   134  131  هط�
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  رقم الصفحة  رقمها  اسمها  اآلية

  سورة النور

�m��®�¬l�   102  31  النور�

�m�{�z�y�x�w�v�u�t

�}�|l� �

  102  31  النور

  سورة الزخرف

m§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�l�   68  31  الزخرف�

  سورة ق

�mH��G��F��E��D��C��B��A �l�   14  16  ق�

  سورة الرحمن

�m�Ål �   57  64  نالرمح�

  سورة الجمعة

�m�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

M�L�K�l� �

  64  9  اجلمعة

  سورة الجن

�mn�m�l�k�j�i�h�gl�   142  18  نجلا�

  سورة الغاشية

�m�u�t�s�r�q�pl�   133  7  الغاشية�
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  فهرس األحاديث النبوية

  

  رقم الصفحة  طرف الحديث

َاُء قـُلتَـْني مل َحيِْمِل اخلََبثَ 
  18  »إذا بـََلَغ امل

  90  »إذا ضحى أحدكم فلياكل من أضحية«
» ْيِل فـَْلَيْسَتْك فإني ِمَن الل51  »...أَحَدُكْم إذا قـََرأ يف َصالتِهِ إذا قاَم أحدُُكْم ُيَصل  
  50  »إْستاُكوا َوتـََنظُفوا وأْوتُِروا فإن اهللا عز َوَجل ِوتْـٌر حيُِب الِوتْـرَ «
» اسِ  َأَشدِذينَ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َعَذابًا النهِ  ِخبَْلقِ  ُيَضاُهونَ  ال134  »الل  
    »يضاُهون خبلق اهللاشّد الناس عذابا يوم القيمة الذين «
  60  »...نة منها اكتفاؤهم بإمساس َجباههمالتعبد بغري فقه كاحلمار يف الطاحو «
  64  »...َعْبٌد َممُْلوكٌ : اجلُُْمَعُة َحق َواِجٌب َعَلى ُكل ُمْسِلٍم ِيف َمجَاَعٍة ِإال أَْربـََعةً «
  82  »َعْشراً  َوعافينللُهم اْغِفْر يل َواْرَمحْين َواْهدين َواْرزُْقِين ا«
َعُث ِعباَدَك َثالَث َمراتٍ «   82  »اللُهم ِقين َعَذاَبَك يـَْوَم تـَبـْ
  47  »...َوَلْوالَ َأْن َأُشق َعَلى أُمِيت  اْلُوُضوُء َشْطُر اِإلميَاِن َوالسَواُك َشْطُر اْلُوُضوءِ «
  144  »...اْخلُُدورِ  َوَذَواتِ  اْلِعيَدْينِ  يـَْومَ  اْحلُيضَ  ُخنْرِجَ  َأنْ  أُِمْرنَا«
ا يُناِجيقَ  ذاَ إِ  مْ دَكُ إن أحَ « فإمن ،ه اَم ُيصل51  »فليَـْنظُْر َكْيَف يُناِجيهِ  رب  
  20  »إّن َحتَْت كل َشَعرٍَة َجنابًَة فاْغِسُلوا الشْعَر واتـُقوا الَبَشرَةَ «
  64  »....ِيف َمَقاِمي َهَذا، ِيف يـَْوِمي َهَذا تـََعاَىل َقْد فـََرَض َعَلْيُكُم اجلُُْمَعةَ  إن اهللا«
» هَ  ِإنرُ  ُهوَ  اللازِقُ  اْلَباِسطُ  اْلَقاِبضُ  اْلُمَسعالر  أَْلَقى َأنْ  َألْرُجو َوِإىن  135  »...َرىب  
َعاءِ « َني ِيف الداْلُمِلح َه حيُِبالل 82  »إن  
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اَء ال يـَُنجُسُه َشْيٌء «
َ
  18  »إال ما َغَلَب على رِِحيِه وَطْعِمِه وَلْونِهِ إّن امل

  ....«  89ى عن أكل حلوم األضاحي بعد ثلث �أن النيب «
  34  »..َأْعَالُمهَا ِإىل األَصاِبع نَ ا مِ دمهَُ مَ ه وَ يِ فْ ى خُ لَ ه عَ يِ دْ يَ  عَ ضَ وَ  � ِيبَ ن الن أَ «
  85  »كان يعتكف العشر األخري من رمضان مث اعتكف أزواجه بعده  �أن رسول اهللا «
  86  »...ل َرَمَضاَن َعْشرََة أَيامٍ يـَْعَتِكُف ِىف كُ كان   �أن رسول اهللا «
َا« 135  »تـَرَاضٍ  َعنْ  اْلبَـْيعُ  ِإمن  
  10  »فـََيْستَـْنِجي بِاْلَماءِ  ِإَداَوًة ِمْن َماءٍ  يمع َوُغَالمٌ  يْدخل اخلََْالء فأمحل أَناكان  �نه أ«
  100  »َكاَن يـَْلَبُس اْلَقالَِنَس اْلَيمانِيةَ  �أَنه «
ْغِربِ أنه أسر إليه فقال «

َ
  82  »...إَذا اْنَصَرْفَت ِمْن َصالِة امل

  31  »....أَنُه بَاَل ُمث تـََوضَأ، َوَمَسَح َعَلى ُخفْيهِ «
  48  »...َوِإَذا َخرََج ِإَىل الصَالة َمْضَجَعُه، َوِإَذا قَاَم ِمَن اللْيلِ َكاَن َيْسَتاُك ِإَذا َأَخَذ أنه  «
َواءَ « اَء َوالد اَهللا أَنـَْزَل الد َداٍء َدَواًء فـََتَداَوْوا، َوال تـََتَداَوْوا ِحبَرَامٍ ، إن 147  »َوَجَعَل ِلُكل  
  146  »تـُْؤَخُذ ِمْن أَْغِنَيائِِهْم فـَتـَُرد َعَلى فـَُقرَائِِهمْ َأن اللَه َقْد فـََرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة «
  130  »...بَِيدٍ  يًَدا ِشْئُتمْ  َكْيفَ  بِاْلِفضةِ  الذَهبَ  بِيُعوا«
  32  »َوَمَسَح َعَلى اْخلُفْنيِ  � النيب تـََوضأَ «
  98  »َجَلَس َعَلى ِمْرفـََقِة َحرِيرٍ «
  94  »أُمهِ ذََكاُة اْجلَِنِني ذََكاُة «
  47  »رَْكَعتاِن ِبِسواٍك أَْفَضُل ِمْن َسْبِعَني رَْكَعًة بَِغْريٍ ِسَواكٍ «
» بَواُك َمْطَهرٌَة لِْلَفِم َوَمْرَضاٌة لِلر50  »الس  
  61  »الرْمَضاِء ِىف ِجَباِهَنا َوَأُكفَنا فـََلْم ُيْشِكَناحر �  َشَكْونَا ِإَىل َرُسوِل اللهِ «
  110  »...الثاِلثِ  يـَْومِ  َوَطَعامُ  ُسنةٌ  الثاِين  يـَْومِ  َوَطَعامُ  َحق  يـَْومٍ  أول َطَعامُ «
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  110  »َوُمسَْعةٌ  رِيَاءٌ  أَيامٍ  َثالَثَةِ  َوطََعامُ  َفْضلٌ  يـَْوَمْنيِ  َوَطَعامُ  ُسنةٌ  اْلُعْرسِ  ِيف  يـَْومٍ  َطَعامُ «
  130  »بَِيدٍ  َيًدا َكانَ  ِإَذا ِشْئُتمْ  َكْيفَ  فَِبيُعوا اْألَْصَنافُ  َهِذهِ  اْختَـَلَفتْ  فَِإَذا«
  47  »َفَضَل الصالة بسواك على الصالة بغري سواك سبعني ضعفاً «
  100  »َشامْية قـََلْنُسَوًة بـَْيَضاءَ «
َفُع َمعَ « َفعُ َكثِري   قَِليُل اْلَعَمِل يـَنـْ   60  »اَجلْهلِ َمَع  اْلِعْلِم وََكِثُري اْلَعَمِل الَ يـَنـْ
ٌر ِمْن َكِثِري اْلِعَباَدةِ «   60  »قِليُل اْلِفْقِه َخيـْ
  30  »...َوَأي ُوُضوٍء َأَعم : اْلُغْسِل؟ فـََقالَ كان أيب يغتسل مث يتوّضأ فاقول أما جيزيك «
  96  »يؤتى بالتمر فيه دود فيفتشه حىت خيرج السوس منه �كان النيب «
  52  »فَيَعطين السواَك ألْغسَله فاَبَدأ به فَأستَاُك ُمث اغسله وأَْدَفعه إِليهَكاَن النُيب َيْسَتاك «
  26  »َكاَن َال يـَتَـَوضأُ بـَْعَد اْلُغْسلِ «
  85  »...اَن، َحىت تـََوفاُه اللهُ َكاَن يـَْعَتِكُف اْلَعْشَر اَألَواِخَر ِمْن َرَمضَ «
  82  »َثالَثاً َوَأْن َيْستَـْغِفَر َثالَثاً َكاَن يـُْعِجُبُه َأْن َيْدُعَو «
  89  »ُكُلوا َوَأْطِعُموا َوادِخُروا«
» ِيبي َمَع النا ُنَصلفَ  �ُكن ، ِة احلَْر 61  »...ِإَذا َملْ َيْسَتِطْع َأَحُدنَاِيف ِشد  
» هَ  ال تسعروا فَإنرُ  ُهوَ  اللازِقُ  اْلَباِسطُ  اْلَقاِبضُ  اْلُمَسع136  »الر  
  144  »ال َمتْنَـُعوا إَماَء اللِه َمَساِجَد اللهِ «
  66  »الَ ُمجَُعَة، َوالَ َتْشرِيَق، َوَال َصالََة ِفْطٍر، َوَال َأْضَحى، ِإال ِيف ِمْصٍر َجاِمعٍ «
  67  »...َجاِمعٍ  الَ ُمجَُعَة، َوالَ َتْشرِيَق، َوَال َصالََة ِفْطٍر، َوَال َأْضَحى، ِإال ِيف ِمْصرٍ «
» ِفيَها َلَغِىن 146  »َال َحظ  
  30  »الَ يـَتَـَوضأُ بـَْعَد اْلُغْسِل ِمَن اْجلََنابَةِ «
» َواَك َحىت54  »َخِشيت أن يُِدرَدين َلزِْمُت الس  
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  46  »َلْوَال َأْن َأُشق َعَلى أُمِىت َألَمْرتـُُهْم بِالسَواِك ِعْنَد ُكل َصَالةٍ «
  53  »ُوُضوءٍ ُكل   َمعَ َلْوَال َأْن َأُشق َعَلى أُمِيت، َألَمْرتـُُهْم بِالسَواِك «
  48  »خيرج من بيته لشئ من الصلوات حىت يستاك �ما كان رسول اهللا «
ْحَدانَا ِإال ثـَْوٌب َواِحٌد حتَِيُض ِفيِه فَِإَذا َأَصابَُه َشْيٌء ِمْن َدمٍ «   19  »...َما َكاَن ِإلِ
  53  »...َلْوَال َأْن َأُشق َعَلى أُمِيت مايل أراكم تدخلون علّى قُلحاً استاكوا «
  134  »بِهِ  َمَكرَ  َأوْ  ُمْؤِمناً  َضار  َمنْ  َمْلُعونٌ «
  52  »َمْن آَذى ُمْسِلماً فـََقْد آَذاِين َوَمْن آَذاِين فـََقْد آَذى اهللا«
  51  »...فَِإن اْلَمَالِئَكَة تـََتَأذى َواْلُكراَث َفَال يـَْقَرَبن  َمْن َأَكَل الثوَم َواْلَبَصلَ «
  51  »...َمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه الشَجرَِة اْلُمْنِتَنِة َفَال يـَْقَرَبن َمْسِجَدنَا فَِإن اْلَمَالِئَكةَ «
  ِ«  20َا َكَذا وََكَذا ِمَن النارِ َمْن تـََرَك َمْوضَع َشْعرٍَة ِمْن َجَنابٍَة ملْ يـَْغِسْلَها فُِعَل «
ُهمْ «   101  »َمْن َتَشبَه بَِقْوٍم فـَُهَو ِمنـْ
  28  »َمْن تـََوضأَ بـَْعَد اْلُغْسِل فـََلْيَس ِمنا«
  79  »...ْن قـََرأَ آيََة اْلُكْرِسي ُدبـَُر ُكل َصَالٍة ملَْ َميْنَـْعُه ِمْن ُدُخولِِه اْجلَنَة ِإال اْلَمْوتُ مَ «
  78  »َمْن قـََرأَ آيََة اْلُكْرِسي ُدبـَُر ُكل َصالٍَة َمْكُتوبٍَة َملْ َميْنَـْعُه ِمْن ُدُخوِل اجلَنِة ِإال َأْن َميُوتَ «
  78  »من قرأ آية الكرسي يف دبر الصالة املكتوبة كان يف ذمة اهللا إىل الصالة األخرى«
  78  »...َمْكُتوبٍَة آيََة اْلُكْرِسي ُحِفَظ ِإَىل الصَالِة اْألُْخَرىَمْن قـََرأَ ِيف ُدبُِر ُكل َصَالٍة «
َعُروَن بـَْعرًا َوأَنـُْتمْ م كُ لَ بْـ قَـ  انَ كَ   نْ مَ «   9  »تـَْثِلطُوَن ثـَْلطًا، فَأَْتِبُعوا احلَِْجارََة اْلَماءَ  ِإنـُهْم َكانُوا يـَبـْ
  107  »...َوَدَعا َأَجابَ  َصائًِما َكانَ  َوَرُسوَلُه، فَِإنْ  اللهَ  َعَصى فـََقدْ  الدْعَوةَ  جيُِبْ  ملَْ  َمنْ «
  98  »عن لبس احلرير وأن جنلس عليه �انا رسول اهللا «
يَباِج َوَأْن ُجيَْلَس َعَلْيهِ  �نـََهانَا َرُسوُل اللِه « 98  »َعْن لُْبِس احلَْرِيِر َوالد  
» 145  »نـََهى َعْن لَُقَطِة اْحلَاج  
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» من الغسلوأي 27  »ُوضوٍء أمت  
  27  »وأّي وضوٍء أعُم من الغسل«
  27  »َوَأي ُوُضوٍء أَْفَضُل ِمَن اْلُغْسلِ «
َهِب بِاْلِفضِة، َواْلِفضُة َأْكثـَُرُمهَا، يًَدا بَِيٍد، َوأَما َنِسيَئًة َفال« 130  »...َوال بَْأَس بِبَـْيِع الذ  
  7  »...َهِذِه اْحلَاَلة َيُكون ُمْسَتْجِمرًا بَِيِميِنِه فـََقْد َغِلطَ َوَمْن ِادَعى أَنُه ِيف «
  82  »...ِإىن َأْمسَُعَك َتْدُعو ُكل َغَداٍة اللُهم َعاِفِىن ِىف َبَدِىن اللُهم َعاِفِىن يا أبِت «
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  فهرس األعالم

  

  رقم الصفحة  اسم العلم

  65  إبراهيم النخعي
  9  ابن أيب شيبة

  34  املنذر ابن
  10  ابن اهلمام

  16  حاج أمري ابن
  24  ابن بطال

  24  ابن حجر العسقالين
  67  ابن حزم

  65  ابن سريين
  28  ابن عباس

  99  ابن عساكر
  27  ابن عمر
  26  ابن ماجه
  29  ابن نافع

  40  جنيم ابن
  30  أبو إسحاق السبيعي
  62  أبو احلسن الكرخي

  71  أبو الليث
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  39  أبو بكر بن الفضل
  24  ثور أبو

  147  أبو حفص
  12  أبو حنيفة

  25  داود أبو
  102  أبو عبيدة بن اجلراح

  46  أبو نعيم
  12  أبو يوسف

  37  أمحد بن حنبل
  144  أم عطية

  10  أنس بن مالك
  7  البخاري
  40  احلليب الربهان
  109  البزّازي
  9  البيهقي
  25  الرتمذي
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