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الملخص

في  ــة  ــرواي ال لوقاية  مصنفك(  )شـــرح  كــتــاب  يعد 

بن  محمد  بــن  علي  الــديــن  لــعــاء  الــهــدايــة  مسائل 

بمصنفك  المعروف  البسطامي  الشاهروردي  مسعود 

كــون  وذلـــك  المهمة  الــكــتــب  مــن  هــــ(   8٧5( تــوفــي 

من  االبــار  فصل  يعتبر  و المهمة  الكتب  من  الكتاب 

األبواب الفقيهة المهمة في هذا الكتاب الذي قمت 

استقصى  اهلل  رحمه  المؤلف  ان  وكذلك   , بتحقيقه 

فيه ابرز اقوال العلماء في المذهب الحنفي.

وكذلك يعتبر فصل اآلبار من األبواب المهمة في 

ومعرفة  عليها  الوقوف  حاولت  حيث  الكتاب  هــذا 

االحكام الفقهية المتعلقة بها.

***

Abstract:

The book )Sharh Musanbak( for the protec-

tion of the narration in matters of guidance by 

Alaa Al-Din Ali bin Muhammad bin Masoud 

Al-Shahrwardi Al-Bastami, known for your 

work, died )875 AH(, is considered one of the 

important books, because the book is one of the 

important books. Likewise, the author, may God 

have mercy on him, investigated the most prom-

inent sayings of scholars in the Hanafi school of 

thought .

Likewise, the separation of wells is consid-

ered one of the important chapters in this book, 

as I tried to identify them and know the jurispru-

dence rulings related to them .

***
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المقدمة

من  يريد  لما  الفعال  المعيد،  المبدئ  هلل  الحمد 

البعيد،  الطريد  فهو  أظله  ومــن  السعيد،  فهو  هــداه 

دينه  أّيد  الذي  المزيد،  أسباب  من  والشكر  وأشكره 

ال  وحــده  اهلل  إال  إله  ال  أن  وأشهد  العاملين،  بالعلماء 

شريك له، المتفرد بالبقاء والقدم، وأشهد أّن محّمدًا 

م 
ّ
عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسل

تسليمًا كثيرًا.

ِفْرَقٍة  ُكّلِ  ِمن  َنَفَر   
َ
ْول

َ
ل

َ
}ف تعالى:  اهلل  فيقول  بعد؛  أما 

 
ْ
 َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا

ْ
وا يِن َوِلُينِذُر  ِفي الّدِ

ْ
ُهوا

َ
َيَتَفّق ِ

ّ
ْنُهْم َطآِئَفٌة ل ّمِ

وَن{)١(، وقال النبي � أيضًا: ) َمْن  ُر
َ

ُهْم َيْحذ
َّ
َعل

َ
ْيِهْم ل

َ
ِإل

ِين()٢(. ْهُه ِفي الِدّ  ُيَفِقّ
ً
ُيِرِد اهَّلُل ِبِه َخْيَرا

فإن علم الفقه هو من أشرف العلوم قدرًا ، وأعظمها 

يعرف  وبه  الّديـن،  أحكـام  به  نعرف  الذي  ألّنه  ؛  أجرًا 

المسلم األحكام العملية التي يتعّرض لها في الليل 

على  يشتمل  ألّنــه  مرتبة؛  العلوم  أعلى  وهو   ، والنهار

أغلب األحكام الدينية. 

)١( سورة التوبة: اآلية / ١٢٢ .
ي في صحيحه عن  )٢( هذا جزء من حديث اخرجه البخار
ية بن أبي سفيان يخطب قال : )سمعت النبي �  معاو
إنما أنا قاسم  يقول : من يرد اهلل به خيرا يفقهه في الدين و
تقوم  حتى  مستقيما  األمة  هذه  أمر  يزال  ولن  اهلل  يعطي  و
 .� اهلل  رسول  صدق  اهلل(.  أمر  يأتي  حتى  أو   ، الساعة 
النبي  قول  باب  الوحي،  بدء  كتاب  ي،  البخار صحيح 
� : ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون 

وهم أهل العلم، ٧3١٢، )٩/ ١٢5(. 

فقد ترك السلف _رحمهم اهلل_  تراثًا عظيمًا، وكنزًا 

العلوم  ــواع  أن شتى  في  عظيمة  علمية  ــروة  وث ثمينة، 

والمعارف، فما من علم من العلوم، وال فنًا من الفنون 

 ، والجواهر الــدرر  منه  واستخرجوا  عبابه،  خاضوا  إال 

والرسائل  الكبيرة،  األسفار  فألفوا  تآليفهم،  وتنوعت 

الستخراج  ينهضون  العلم  طلبة  زال  ومــا  الصغيرة، 

هذه الدرر من مكامنها وتيسير الحصول عليها.

سبب اختياري للموضوع:

إحياء  إلى  العصر  هذا  في  حاجتنا  ازدادت  لقد 

تراثنا اإلسامي الذي يمثل ثروة علمية ال تقدر بثمن, 

من  لهذا  لما  المحقق؛  غير  منه  المخطوط  والسيما 

عزمت  ْن 
َ
أ فكان  أحــد،  على  تخفى  ال  كبيرة  منافع 

مخطوط  عن  بالبحث  تعالى  اهلل  على  التوكل  بعد 

لوقاية  ي على شرح مصنفك  فوقع اختيار لتحقيقه، 

الرواية في مسائل الهداية لعاء الدين علي بن محمد 

توفي  بمصنفك  الــمــعــروف  البسطامي  مسعود  بــن 

)8٧5 هـ( من فصل في االبار الى باب التيميم  دراسة 

وتحقيق .

إلى  البحث  يقسم  أن  العمل  طبيعة  اقتضت  لقد 

قسمين:

القسم األول: القسم الدراسي.

ثة مباحث : وقد جاء في في ثا

صاحب  المحبوبي  حياة  سيرة   : االول  المبحث 

المتن .

صاحب  مصنفك  حياة  سيرة   : الثاني  المبحث 

الشرح وعصره .

المبحث الثالث : دراسة عن الكتاب المحقق .
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ق من فصل 
َ

المحّق النص  الثاني: وتضمن  القسم 

في االبار الى باب التيميم 

بأسمائه   وعا 
َ

المولى جّل إلى  أتوجه  الختام  وفي 

ْن يرحم صاحب الكتاب، 
َ
الحسنى، وصفاته العلى أ

لهم  يجزل  وأن  وخادمه،  وناشره،  ودارســه،  وناسخه، 

تحت  العاملين،  العلماء  مع  يحشرهم  وأن  الثواب، 

عليه  وسامه  ربــي  صلوات   - المرسلين  سيد  لــواء 

وعليهم أجمعين-.

لوجهه  خالصًا  العمل  هــذا  يتقبل  ْن 
َ
أ أســأل  واهلَل 

الكريم، فما كان فيه من صواب فمن اهلل، وما كان فيه 

من خطٍأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر اهلل العظيم، 

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين.

***

المبحث األول

سيرة حياة المحبوبي 
)صاحب المتن(

المطلــب األول : سيرتــه الشخصيــة

أوًال: اسمــه:

األول  االسـم  أّن  فـي  المؤرخيـن  بيـن  خـاف  ال 

صـّرح  وقـد  محمـود)١(،   : هـو الوقايـة  متـن  ـف 
ّ
لمؤل

بذلـك حفيـده صدر الشـريعة ُعبيـد اهلل المحبوبي)٢(، 

حيـث  الكتـاب،  مقّدمـة  فـي  الوقايـة  شـرح  صاحـب 

قـال: »جـّدي وأسـتاذي، موالنـا األعظـم، أسـتاذ علمـاء 

بـن  والديـن، محمـود  والحـّق  الشـريعة  برهـان  العالـم، 

الشـريعة«)3(. صـدر 

كشف الظنون  : تاج التراجم البن قطلوبغا: ص٢٩١،  )١( ينظر
لحاجي خليفة: ٢0٢0/٢، الفوائد البهية للكنوي: ص٢0٧، 
لعمر  المؤلفين  معجم   ،٤06/٢ للباباني:  العارفين  هدية 

كحالة: ١٢/١٧8.
المحبوبي  أحمد  بن  محمود  بن  مسعود  بن  اهلل  عبيد   )٢(
حنفي  فقيه   ، األصغر الشريعة  صدر  الحنفي،  ي  البخار
بالصحابي  نسبه  يتصل   ، ومــفــســر ومــحــدث  وأصــولــي 
)شرح  منها:  تصانيف  له  الصامت،  بن  عبادة  الجليل 
في  )التنقيح(  و الحنفية،  فقه  في  محمود  لجده  الوقاية( 
مختصر  )النقاية  و )الــتــوضــيــح(،  وشــرحــه  الفقه،  أصــول 
 : ينظر )٧٤٧هـــ(.  سنة  ى  بخار في  توفي  وغيرها،  الوقاية( 
البهية  الــفــوائــد   ،365/٢ لــلــقــرشــي:  المضية  الــجــواهــر 

للكنوي: ص ١0٩.
)3( شرح الوقاية لصدر الشريعة المحبوبي: ٤/٢.
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: نسبــه:
ً
ثانيــا

اختلف المؤرخون والمترجمون في نسبه: وأصّح 

ما ُذِكر في نسبه هو أّنه: محمود بن أحمد بن عبيد اهلل 

بن عبيد  أّنه: محمود  وقيل  المحبوبي)١(،  إبراهيم  بن 

أّنه: محمود  أيضًا  المحبوبي)٢(، وقيل  اهلل بن محمود 

بن عبيد اهلل بن إبراهيم المحبوبي)3(. 

هو  والـــده  جعل  بعضهم  أّن  ذلـــك:  فــي  ونــاحــظ 

عبيد  هو  والده  جعل  وبعضهم  اهلل،  عبيد  بن  أحمد 

اهلل، مع أّنه جّده.

الصحابي  إلــى  الــوقــايــة  صاحب  نسب  ينتهي  و

اهلل عنه، حيث  الصامت)٤( رضي  بن  الجليل عبادة 

ذكر المترجمون لوالده ولحفيده سلسلة نسبهم، إلى 

أن وصلوا إلى جّدهم: محبوب بن الوليد بن عبادة بن 

ي)5(. الصامت العبادي المحبوبي البخار

: الفوائد البهية للكنوي: ص١١0، ٢0٧، عمدة الرعاية  )١( ينظر
للكنوي: ٩٧/١، معجم المؤلفين لعمر كحالة: ٢٤6/6.

: تاج التراجم البن قطلوبغا: ص٢٩١. )٢( ينظر
المؤلفين  للباباني: ٤06/٢، معجم  العارفين  : هدية  ينظر  )3(

لعمر كحالة: ١٢/١٧8.
ي الخزرجي،  )٤( عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم األنصار
والثانية،  األولى  العقبة  شهد  جليل،  صحابي  الوليد،  أبو 
وسائر  والخندق  وأحـــدًا  ــدرًا  ب وشهد  النقباء،  أحــد  وكــان 
إلى  عنه  اهلل  رضــي  الخطاب  بن  عمر  أرسله  المشاهد، 
الشام معلمًا وقاضيًا، وهو أول من ولي القضاء بفلسطين، 
وهو  المقدس،  ببيت  وقيل:  بالرملة،  هـ(   3٤( سنة  وتوفي 
للقرطبي:  االستيعاب   : ينظر سنة.  وسبعين  اثنتين  ابن 

.١58/3 : سد الغابة البن األثير
ُ
80٧/٢، أ

يخ اإلسام للذهبي: ٩٢3/١3، سير أعام النباء  : تار )5( ينظر
 ،٧6/١ للقرشي:  المضية  الجواهر   ،3٤5/٢٢ للذهبي: 

إلــى  نسبة  ــعــبــادي،  ال لــقــبــه:  يــكــون  ذلـــك  فعلى 

الصحابي الجليل عبادة بن الصامت، والمحبوبي، 

نسبة إلى جّده محبوب.

: لقبــه:
ً
ثالثــا

: تاج الشريعة)6(،  ذكر بعض المترجمين أّن لقبه هو

وقد صّرح بذلك حفيده صدر الشريعة عبيد اهلل في 

كتابه شرح الوقاية، حيث قال: »وبعد: فيقول  مقّدمة 

عبيد  يعة،  الذر بأقوى  تعالى  اهلل  إلى  المتوسل  العبد 

جّده  أّن  ومعلوم  الشريعة«)٧(،  تاج  بن  مسعود  بن  اهلل 

تاج الشريعة هو صاحب متن الوقاية. كما ذكر بعض 

: برهان الشريعة)8(. المترجمين أّن لقبه هو

الفوائد   ،3٧6/١ الغزي:  الدين  لتقي  السنية  الطبقات 
البهية للكنوي: ص ١١0، عمدة الرعاية للكنوي: ٩٧/١.

: تاج التراجم البن قطلوبغا: ص ٢٩١، الفوائد البهية  )6( ينظر
للكنوي: ص ٢0٧.

)٧( شرح الوقاية لصدر الشريعة المحبوبي: ٢/3-٤.
هدية   ،  ٢0٢0/٢ خليفة:  لحاجي  الظنون  كشف   : ينظر  )8(

العارفين للباباني: ٢/٤06.
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: وفاتــه:
ً
رابعــا

وتوفي  هــــ()١(،   6٧3( سنة  في  الشريعة  تــاج  توفي 

بالعلم  حافلة  حياة  بعد  فــيــهــا)3(،  وُدِفـــن  بــكــرمــان)٢( 

والتعليم والتصنيف والدعوة واإلرشاد.

المطلــب الثانــي : سيرتــه العلميــة

أوًال: شيوخــه:

المباشرين  شيوخه  من  التراجم  كتب  تذكر  لم 

الشريعة  صدر  والــده  سوى  العلم  منهم  تلّقى  الذين 

ذكــروا  ولكّنهم  المحبوبي)٤()5(،  اهلل  عبيد  بن  أحمد 

سلسلة شيوخه ابتداًء منه ومن ثّم والده، وحّتى إمام 

المؤلفين  معجم   ،٤06/٢ للباباني:  العارفين  هدية   : ينظر  )١(
لعمر كحالة: ١٢/١٧8.

ذات  معمورة،  كبيرة  وناحية  مشهورة  واليــة  هي  كرمان:   )٢(
وسجستان  ومكران  فارس  بين  واسعة،  ومدن  وقرى  باد 
في  وتقع  ايــران،  ية  لجمهور تابعة  حاليًا  وهي  وخــراســان، 
مسجد  اإلسامية  آثــارهــا  أهــم  ومــن  ــران،  ايـ شــرق  جنوب 
: معجم البلدان  كرمان، الذي بني في سنة )٧50 هـ(. ينظر
لياقوت الحموي: ٤5٤/٤، موسوعة )١000( مدينة إسامية: 

ص3٩5.
الرعاية  عمدة   ،١١0 ص  للكنوي:  البهية  الفوائد   : ينظر  )3(

للكنوي: ٩٩/١.
المحبوبي،  أحمد  بــن  إبراهيم  بــن  اهلل  عبيد  بــن  أحمد   )٤(
أخذ  حنفي،  فقيه  الدين،  شمس   ، كبر األ الشريعة  صدر 
عن أبيه جمال الدين عبيد اهلل، وله كتاب تلقيح العقول 
تاج   ،٢5 ص  للكنوي:  البهية  الفوائد   : ينظر الفروق.  في 

التراجم البن قطلوبغا: ص ١١5.
: الفوائد البهية للكنوي: ص ٢5، ٢0٧؛ عمدة الرعاية  )5( ينظر

للكنوي: ١/١00.

المذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان)6()٧(.

: تالمذتــه:
ً
ثانيــا

لم تذكر كتب التراجم من تامذته إال حفيده صدر 

بتأليف  قام  أّنه  حتى  مسعود،  بن  اهلل  عبيد  الشريعة 

الوقاية ألجل أن يحفظه)8(.

: آثــاره العلميــة:
ً
ثالثــا

لتاج الشريعة المحبوبي مصّنفات علمية في فنون 

مختلفة، وأهّمها:

ى  ١- وقاية الرواية في مسائل الهداية، والذي ُيسّمَ

اختصارًا بالوقاية، صّنفه لحفيده صدر الشريعة عبيد 

اهلل ألجل أن يحفظه)٩(، وهو المتن الذي أقوم بتحقيق 

)6( اإلمام عالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي 
الــرأي،  وأصحاب  الحنفية  إمــام  بالوالء،  التيمي  الكوفي 
أبناء  أحد األئمة األربعة عند أهل السنة، قيل: أصله من 
فارس، ولد سنة )80 هـ(، وهو من أهل الكوفة، وكان خزازًا 
فأبى،  ببغداد  القضاء  على  المنصور  أراده   ، الخز يبيع 
ودفن  هـــ(،   ١50( سنة  السجن  في  مــات  أن  إلــى  فحبسه 
في  )مسند(  وله  ببغداد،  معروف  وقبره  الخيزران،  بمقبرة 
للخطيب  بغداد  يخ  تار  : ينظر تاميذه.  جمعه  الحديث 
النباء للذهبي: 3٩0/6،  البغدادي: ٤٤٤/١5، سير أعام 

األعام للزركلي: 36/8.
عمدة  ٢0٧؛   ،١0٩ ص  للكنوي:  البهية  الفوائد   : ينظر  )٧(

الرعاية للكنوي: ١/٩8-٩٩.
 ،٤/٢ المحبوبي:  الشريعة  لصدر  الوقاية  شــرح   : ينظر  )8(
الرعاية  عمدة  ٢0٧؛  ص١0٩،  للكنوي:  البهية  الــفــوائــد 

للكنوي: ١/٩8-٩٩.
تاج   ،٤/٢ المحبوبي:  الشريعة  الوقاية لصدر  : شرح  ينظر  )٩(
للكنوي:  البهية  الفوائد   ،  ٢٩١ البن قطلوبغا: ص  التراجم 
 ،٢0٢0/٢ خليفة:  لحاجي  الظنون  كشف  ٢0٧؛   ،١0٩ ص 

هدية العارفين للباباني: ٢/٤06.
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ئي الطلبة. شرحه أنا وزما

تسمية  فـــي  ُاخــتــلــف  وقـــد  الـــهـــدايـــة،  شـــرح   -٢

الكتاب ونسبته إلى صاحب الوقاية، وقيل أّن اسمه: 

الكفاية)١(.

ى)٢(. 3- الفتاو

٤- الواقعات)3(.

: ثنــاء العلمــاء عليــه:
ً
رابعــا

الشريعة  تاج  حّق  في  العلم  أهل  كام  يتتبع  من 

كابر  أ مــن  كــان  بــأّنــه  يــذكــرون  أّنــهــم  يجد  المحبوبي 

ــأّن لــه بــاعــًا طــويــًال في  ــ  أهـــل الــعــلــم وجــهــابــذتــهــم، وب

العلم والفقه.

فقد جاء في الفوائد البهية: ”عامل فاضل، نحرير 

التصانيف  صاحب   ، فاخر حبر   ، زاخــر بحر  كامل، 

الجليلة“)٤(، وجاء في تاج التراجم: ”عالم كامل، حبر 

فاضل“)5(.

علماء  ”أستاذ  الشريعة:  صدر  حفيده  عنه  وقال 

العالم، برهان الشريعة والحّق والدين“)6(.

كشف الظنون  : تاج التراجم البن قطلوبغا: ص ٢٩١،  )١( ينظر
للكنوي:  البهية  الــفــوائــد   ،٢03٤/٢ خليفة:   لــحــاجــي 

ص ١١٢.
العارفين  هدية  ص٢0٧،  للكنوي:  البهية  الفوائد   : ينظر  )٢(

للباباني: ٢/٤06.
)3( المصدر السابق.

: الفوائد البهية للكنوي: ص٢0٧. )٤( ينظر
)5( تاج التراجم البن قطلوبغا: ص٢٩١.

)6( شرح الوقاية لصدر الشريعة المحبوبي: ٤/٢.

***

المبحث الثاني

سيرة حياة مصّنفك 
)صاحب الشرح( وعصره

المطلــب األول: سيــرة مصّنفــك الشخصيــة

أوًال: اسمــه ونسبــه:

الدين  مجد  بــن  علي  الــديــن  عــاء  الــمــولــى  هــو 

محّمد بن مسعود بن محمود بن محّمد الشاهرودي 

ي العمري البكري، من أحفاد  ي الراز البسطامي الَهَرو

ي)٧()8(.  فخر الدين الراز

)٧( محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التيمي البكري 
ابن  له:  يقال  و ي،  الــراز الدين  فخر  اهلل،  عبد  أبو  القرشي، 
شافعي،  وأصــولــي  وفقيه   ، المفسر ــام  اإلم الـــرّي،  خطيب 
خــوارزم  إلى  رحل  ــرّي،  ال في  ومولده  طبرستان  من  أصله 
النهر وخراسان، وفاق أهل زمانه في علم الكام  وما وراء 
في  الغيب(  )مفاتيح  تصانيفه:  أشهر  من  والمعقوالت، 
تفسير القرآن الكريم، وله مصنفات أخرى كثيرة، توفي في 
: وفيات األعيان البن خلكان:  هراة في سنة )606هـ(. ينظر

يخ اإلسام للذهبي: ١3٧/١3. ٢٤8/٤، تار
: الشقائق النعمانية لطاش كبرى زادة: ص ١00، مفتاح  )8( ينظر
كبرى زادة: ١٧٤/١، شذرات الذهب البن  السعادة لطاش 
 ،٤٩٧/١ للشوكاني:  الطالع  البدر   ،٤٧6-٤٧5/٩ العماد: 
 ،٩/5 للزركلي:  األعام   ،٧35/١ للباباني:  العارفين  هدية 

معجم المفسرين لعادل نويهض: 38٢/١.
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إلــى شــاهــرود، وهــي قرية من  والــشــاهــرودي نسبة 

بسطام،  إلى  نسبة  والبسطامي  بسطام)١(،  مدينة  قرى 

والتي سافر إليها جّده محمود بن محّمد حين خرج 

ي نسبة إلى هراة، والتي سكن فيها  من َهَراة)٢(. والهرو

ي)3(. ي ألّنه من أحفاد فخر الدين الراز أجداده، والراز

بن  عمر  إلــى  نسبة  البكري  العمري  عليه  ــق 
َ
ُيــطــل و

دامغان،  بقرب  تقع  خراسان،  باد  من  بلدة  هي  بسطام:   )١(
وهي قرية كبيرة شبيهة بالمدينة الصغيرة، ومنها أبو يزيد 
 : البسطامي الزاهد، وبها قبره، وتقع حاليًا في إيران. ينظر
معجم البلدان لياقوت الحموي: ٤٢١/١، الروض المعطار 

للحميري: ص ١١٤.
المدن  أقـــدم  مــن  مــشــهــورة،  عظيمة  مدينة  هــي  َهــــَراة:   )٢(
اإلسامية ومن أمهات مدن خراسان، وكانت موطنًا لكثير 
التتار  واجتاحها   ، اإلسكندر بناها  والفضاء،  العلماء  من 
فهدموها وخربوا بنيانها، وهي حاليًا مدينة في أفغانستان، 
تقع في الشمال الغربي من الباد على الحدود األفغانية 
نشاطًا  كثرها  وأ األفغانية  المدن  أهم  من  وهي  اإليرانية، 
ضريح  معالمها  ومن  وزراعية،  وصناعية  ية  تجار وحركة 
لياقوت  الــبــلــدان  معجم   : يــنــظــر ي.  الـــــراز ــن  ــدي ال فــخــر 
واإلسامية:  العربية  المدن  موسوعة   ،3٩6/5 الحموي: 

ص ٢٤٤-٢٤6.
 ،١00 ص  زادة:  كبرى  لطاش  النعمانية  الشقائق   : ينظر  )3(
كبرى زادة: ١٧٤/١ ، الفوائد البهية  مفتاح السعادة لطاش 

للكنوي: ص ١٩٢-١٩3.

عنهم؛  اهلل  رضــي  الصديق)5(  بكر  وأبــي   )٤( الخطاب 

ي كان يصّرح في مصّنفاته بأّنه من أوالد  ألّن اإلمام الراز

يخ  التار أهل  وذكر  عنه،  اهلل  رضي  الخطاب  بن  عمر 

أّنه من أوالد أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه)6(.

: لقبــه:
ً
ثانيــا

السير  وأهل  الفقهاء  من  العلم  أهل  بين  خاف  ال 

ب  ّقِ
ُ
ل إّنما  و َفك(  )ُمصّنِ بـ  يلقب  كان  بأّنه  يخ  والتار

ي القرشي، أبو حفص،  )٤( عمر بن الخطاب بن نفيل العدو
الخلفاء  ــانــي  ث الــجــلــيــل،  الــصــحــابــي  اإلســـــام،  فــــاروق 
يضرب بعدله  الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين، و
المثل، وكان من السابقين إلى اإلسام، وشهد بدرًا، وأحدًا، 
وحنينًا،  والفتح،   ، وخيبر الــرضــوان،  وبيعة  والــخــنــدق، 
وغيرها من المشاهد، بويع بالخافة يوم وفاة أبي بكر سنة 
الهجرّي،  يخ  التار وضع  من  أول  وهو  منه،  بعهد  )١3هـــ( 
ن الدواوين، ُقِتل وهو في صاة الصبح سنة  وأول من دّوَ
سد الغابة 

ُ
: االستيعاب للقرطبي: ١١٤٤/3 ، أ )٢3هـ(. ينظر

: ١3٧/٤، األعام للزركلي: ٤5/5. البن األثير
)5( عبد اهلل بن أبي ُقَحافة عثمان بن عامر بن كعب التيمي 
الهجرة،  الغار وفي  القرشي، صاحب رسول اهلل � في 
الــراشــديــن،  الخلفاء  وأول  الــرجــال،  مــن  أسلم  مــن  وأول 
اإلســراء،  خبر  في   � النبي  لتصديقه  بالصديق  لقب 
العشرة  من  خمسة  يده  على  أسلم  عتيق،  له:  يقال  وكان 
المشاهد،  وجميع  ــدًا  وأح بــدرًا  وشهد  بالجنة،  المبشرة 
النبي � سنة )١١هـ(، فحارب  وفاة  بالخافة يوم  بويع 
المرتدين والممتنعين من دفع الزكاة، وتوفي في المدينة 
 ،8٩/١ ي:  الجوز البن  الصفوة  صفة   : ينظر ـــ(.  )١3ه سنة 

: 3١0/3، األعام للزركلي: ١0٢/٤. سد الغابة البن األثير
ُ
أ

 ،١00 ص  زادة:  كبرى  لطاش  النعمانية  الشقائق   : ينظر  )6(
كبرى زادة: ١٧٤/١، الفوائد البهية  مفتاح السعادة لطاش 

للكنوي: ص ١٩3، أبجد العلوم للقنوجي: ص 5٩5.
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بذلك؛ الشتغاله بالتصنيف في حداثة سّنه، والكاف 

في اللغة الفارسية للتصغير)١(.

: ولدتــه ونشأتــه:
ً
ثالثــا

وهي  بشاهرود  ـــ()٢(  )803ه سنة  في  مصّنفك  ولد 

 ، صغير وهو  بالعلم  واشتغل  بسطام،   قرى  من  قرية 

وورث العلم عن آبائه وأجداده، ونشأ في بيت اشتهر 

بالعلم والوعظ في عصره لصلتهم باإلمام فخر الدين 

ي، حيث ذكر مصّنفك أّنه كان هناك إجال من  الراز

أيضًا  ذكر  كما  اإلمــام،  ألوالد  المناطق  تلك  أهل  قبل 

عن والده أّنه كان مقتدى الناس في العلم)3(.

تــه: رابعــًا: رحا

إّن نشأة مصّنفك في أسرة اشتهرت بالعلم والوعظ، 

بدراسة  يبدأ  جعلته  التي  األسباب  أهــّم  من  كانت 

ال يزال صغيرًا، حيث سافر مع  العلم وتحصيله وهو 

: الشقائق النعمانية لطاش كبرى زادة: ص ١00، مفتاح  )١( ينظر
كبرى زادة: ١٧٤/١، شذرات الذهب البن  السعادة لطاش 
العماد: ٤٧6/٩ ، البدر الطالع للشوكاني: ٤٩٧/١، الفوائد 
ص  للقنوجي:  العلوم  أبجد   ،١٩3 ص  للكنوي:  البهية 

.5٩5
 ،١00 ص  زادة:  كبرى  لطاش  النعمانية  الشقائق   : ينظر  )٢(
شــذرات   ،١٧٤/١ زادة:  كــبــرى  لــطــاش  الــســعــادة  مفتاح 
للشوكاني:  الطالع  البدر   ،٤٧6/٩ العماد:  البن  الذهب 
العلوم  أبجد   ،١٩3 ص  للكنوي:  البهية  الفوائد   ،٤٩٧/١

للقنوجي: ص 5٩5.
 ،١00 ص  زادة:  كبرى  لطاش  النعمانية  الشقائق   : ينظر  )3(
شــذرات   ،١٧٤/١ زادة:  كــبــرى  لــطــاش  الــســعــادة  مفتاح 
الذهب البن العماد: ٤٧6/٩، الفوائد البهية للكنوي: ص 

.١٩3-١٩٢

العلم في سنة )8١٢هـــ()٤(،  إلى هراة لتحصيل  أخيه 

أّنه  وقيل  حينها،  عمره  من  التاسعة  يتجاوز  لم  وهو 

ثّم  إلــى بسطام،  ثــّم عــاد  ـــ()5(،  سافر في سنة )8٢3هــ

سافر مرة أخرى إلى هراة في سنة )83٩هـ(، ثّم ارتحل 

الروم)6(، ولما أتى باد  في سنة )8٤8هـ( إلى ممالك 

الروم صار مدرسًا بقوِنَية)٧()8( ثّم عرض له الصمم في 

َي انه قال: لِقيت بعض المَشاِيخ من  ُرِو آخر حياته، 

ِفي  َعليِه  واغلظت  مباحثة  َبينَنا  وجرى  الَعجم  باد 

 لي: اسأت 
َ

القول ِفي اثنائها فلما انقطع البحث َقال

يبقى   
َ

ال ن 
َ
ــأ َوِب بالصمم  ى  تجاز وانــك  ِعندي  االدب 

ِحَقِني الصمم اال ان لي 
َ
بعدك عقب وكان َيُقول: قد ل

: الشقائق النعمانية لطاش كبرى زادة: ص ١00، مفتاح  )٤( ينظر
كبرى زادة: ١٧٤/١، شذرات الذهب البن  السعادة لطاش 

العماد: ٤٧6/٩، البدر الطالع للشوكاني: ٤٩٧/١.
العلوم  أبجد   ،  ١٩3 ص  للكنوي:  البهية  الفوائد   : ينظر  )5(

للقنوجي: ص 5٩5.
: الشقائق النعمانية لطاش كبرى زادة: ص١0١، البدر  )6( ينظر
ص  للكنوي:  البهية  الفوائد   ،٤٩٧/١ للشوكاني:  الطالع 

.١٩3
يخية عريقة، من أعظم مدن اإلسام  )٧( قونية: هي مدينة تار
بالروم، وكان بها يسكن ملوكها، وقد كانت العاصمة الثانية 
حدثت  وبها  منها،  جانبًا  المغول  دمــر  وقــد  للساجقة، 
التركي،  والجيش  علي  محمد  جيش  بين  قونية  معركة 
والمدينة فيها الكثير من اآلثار اإلسامية، وهي اليوم من 
: معجم البلدان لياقوت الحموي: ٤/٤١5  مدن تركيا. ينظر

، موسوعة )١000( مدينة إسامية: ص 3٧6-3٧5.
: الشقائق النعمانية لطاش كبرى زادة: ص ١0١-١0٢  )8( ينظر

، شذرات الذهب البن العماد: ٩/٤٧6.
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 تسمى عقبا)١(.
َ

بنتين َوَكأن البنت ال

ثّم ذهب بعد ذلك إلى القسطنطينية)٢(، فعّين له 

السلطان كّل يوم ثمانين درهمًا)3(.

ي انه حضر يوما مجلس الوزير محمود باشا)٤(،   رو

فذكر  ي)5(  الفنار جلبي  حسن  المولى  ايضا  وحضر 

: الشقائق النعمانية لطاش كبرى زادة: ص١0٢ )١( ينظر
الدولة  عاصمة  كانت  رومية،  مدينة  هي  القسطنطينية:   )٢(
)قسطنطين  عّمرها  الـــروم،  ملك  دار  وتمثل  البيزنطية، 
عدة  المسلمون  وحــاصــرهــا  بــاســمــه،  فسميت   ) كــبــر األ
إلى  حصونها،  لمناعة  فتحها  مــن  يتمكنوا  ولــم  مـــرات 
من  الفاتح(  )محمد  الثاني  محمد  السلطان  تمكن  أن 
اليوم  وتعرف  لهم،  عاصمة  العثمانيون  واتخذها  فتحها، 
كبر مدينة تركية، وتقع على مضيق  بـ )اسطنبول(، وهي أ
: معجم  ، وتعد مركزًا دينيًا وثقافيًا عظيمًا. ينظر =البوسفور
البلدان لياقوت الحموي: 3٤٧/٤ ، موسوعة )١000( مدينة 

إسامية: ص ٤6-٤٧.
زادة:  كـــبـــرى  لـــطـــاش  الــنــعــمــانــيــة  ــق  ــائ ــق ــش ال  : ــر ــظ ــن ي  )3( 
ص ١0١-١0٢، شذرات الذهب البن العماد: ٤٧6/٩ ، البدر 

الطالع للشوكاني: ٤٩٧/١.
)٤( محمود باشا: وزير السلطان محمد خان الفاتح، المقتول 
بقسطنطينية )8٧٩ه(، كان من عبيد محمد آغا من أمراء 
مراد  السلطان  إلى  أرسله  ثم  فأقرأه  خــان،  مــراد  السلطان 
خان، فوهبه البنه السلطان محمد خان ونشأ هو معه ولما 
: سلم الوصول  انتهت نوبة السلطنة إليه جعله وزيًرا. ينظر
لحاجي خليفة: 3٢١/3، هدية العارفين للباباني: ٤١١/٢.

)5( حسن جلبي بن محمد شاه بن محمد بن حمزة بن محمد 
المعروف  الدين  بدر  العامة  الحنفي  الرومي  محمد  بن 
ولد  التصنيف،  حسن  محقق  عامة  إمــام  الفنري.  بابن 
تصانيفه:  من  ه(،   886( سنة  ببروسة  وتوفي  الــروم،  بباد 
الرواية  لوقاية  الثاني  الشريعة  صــدر  شــرح  على  حاشية 
في  للتفتازاني  المطول  على  حاشية  الهداية،  مسائل  في 

الوزير  عند  مصنفك  المولى  تصانيف  جلبي  حسن 

من  كثير  فــي  عليه  رددت  قــد  وقـــال:  بــاشــا،  محمود 

المنصب،  في  علي  فضلته  قد  ذلك  ومع  المواضع، 

المولى  شخص  يــر  لــم  جلبي  حسن  المولى  وكـــان 

رايت  هل  باشا:  محمود  الوزير  وقــال  قبل،  مصنفك 

، واشار الى المولى  المولى مصنفك؟ قال: قال هذا هو

مصنفك، فخجل المولى حسن جلبي من كامه في 

حقه خجًال قويًا، وقال الوزير محمود باشا: ال تخجل 

ان له صمما ال يسمع كاما اصًال )6(.

كتب التراجم، لكن استطعت  هذا ما وجدته في 

يذكر  إذ  مؤلفاته؛  به  يختم  كان  مما  عليها  أتعرف  أن 

صاحب  ونــقــل  الــكــتــاب،  تأليف  مــن  االنــتــهــاء  سنة 

كثر ذلك. )كشف الظنون( أ

كما ذكرت سابقا أنه سافر مع أخيه محمد عندما 

سنة  فــي  العلم  لطلب  هـــراة  إلــى  التاسعة  ســن  بلغ 

)8١٢ه()٧(. ويبدو أنه بقي فيها، ولم يرجع إلى بسطام. 

غرة  في  )اللباب(  شرح  في  وبــدأ  هــراة،  في  وبقي 

كما ذكر  شوال سنة )8٢٧ هـ(، وأتمه سنة )8٢8هـ(، 

في  هـــ(   8٢٩( سنة  تسويده  وأتــم  الكتاب،  آخــر  في 

العقيان للسيوطي: ص١06،  : نظم  المعاني والبيان. ينظر
الشقائق النعمانية لطاش كبرى زادة: ص١١٤.

: مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة: ١٩٢/١، شذرات  )6( ينظر
الذهب البن العماد: ٧/3٢0.

: مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة: ١٧٤/١، شذرات  )٧( ينظر
للشوكاني:  الطالع  البدر   ،٤٧6/٩ العماد:  البن  الذهب 

.٤٩٧/١
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ذلك  إلــى  وأشــار  فيها،  بقائه  على  يــدل  مما  ــراة)١(،  هـ

صاحب )كشف الظنون()٢(. 

وبــدأ سنة )830هـــ( في  أنه بقي في هــراة،  ويبدو 

جامعها،  في  للتفتازاني)3(  )المطول(  على  حاشيته 

ثم انتقل إلى بسطام، وأتــم هذه الحاشيــة فيهــا سنة 

)83٢هـ()٤(.

شرح  فيها  وألــف   ، يظهر فيما  بسطام  فــي  وبقي 

)الوقاية( سنة )83٤هـ()5(.

ـــ(، وألـــف فيها  ــ ــ ــم عـــاد إلـــى هـــراة ســنــة )835ه ث

في  بــدأ  ثم  للتفتازاني)6(.  )التلويح(  على  حاشيته 

إلى بسطام سنة )836هـ(  البردة، وعاد  تأليف شرح 

وأتم شرح البرده فيها، وذلك في الثامن عشر من شهر 

رمضان سنة )836هـ( )٧(. 

)836هـــ(  سنة  أواخــر  بسطام  في  بقي  أنه  ويبدو 

وأنهاها  سيناء،  البــن  الروحية  القصيدة  فيها  وشــرح 

)١( شرح اللباب : )35٧/ب(.
: كشف الظنون لحاجي خليفة: ١5٤٤/٢. )٢( ينظر

)3( التفتازاني: مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاني، سعد 
بتفتازان،  ولد  والمنطق،  والبيان  العربية  أئمة  من  الدين، 
وهي من باد خراسان في سنة )٧١٢هـ(، وأقام بسرخس، 
لكنة،  لسانه  في  وكانت  سمرقند،  إلى  تيمورلنك  وأبعده 
العقائد  ــرح  )شــ و الــطــالــبــيــن(،  )مــقــاصــد  تصانيفه:  مــن 
ية(، توفي في سمرقند في  )شرح األربعين النوو النسفية(، و
: شذرات الذهب  سنة )٧٩3هـ(، ودفن في سرخس. ينظر

البن العماد: 5٤٧/8 ، األعام للزركلي: ٢١٩/٧.
: كشف الظنون لحاجي خليفة: ١/٤٧5. )٤( ينظر

: كشف الظنون لحاجي خليفة: ٢0٢٤/٢. )5( ينظر
: كشف الظنون لحاجي خليفة: ٤٩٧/١. )6( ينظر

: كشف الظنون لحاجي خليفة: ١33٢/٢. )٧( ينظر

صفر  شهر  من  الثالث  في  )الشاهرخبة(  مدرسة   في 

سنة 83٧هـ)8(.

والسنة  السنة،  هــذه  بسطام  فــي  بقي  أنــه  يظهر  و

التالية لها، ولم يذكر له ارتحال فيهما.

وفي سنة )83٩هـ( رحل إلى هراة)٩(. ويبدو أنه بقي 

كتابه: )حدائق  ألف  )8٤١هـــ(ـ،  إنه في سنة  إذ  فيها؛ 

كتابه: )حقائق  ألف  ) 8٤٢هـ(  اإليمان()١0(، وفي سنة 

مما  هراة  في  ألفهما  أنه  المصادر  وتذكر  اإليــمــان()١١( 

يقوي بقاءه فيها .

هل  سنوات  ست  شيئًا  عنه  المصادر  تذكر  ولم 

بقي في هراة؟ أو رجع إلى بسطام ؟ 

ــروم)١٢(،  ــ ال إلــى ممالك  وفــي سنة )8٤8هــــ( رحــل 

وألف في سنة )8٤٩هـ( في )الرندة()١3( حاشيته على 

)المفتاح(  على  الجرجاني)١٤(  الشريف  السيد  شرح 

: كشف الظنون لحاجي خليفة: ٢/١3٤3. )8( ينظر
ص٢5٧،  زادة:  كبرى  لطاش  النعمانية  الشقائق   : ينظر  )٩(
الطالع  البدر   ،١٧5/١ زادة:  كبرى  لطاش  السعادة  مفتاح 

للشوكاني: ٤٩٧/١.
: كشف الظنون لحاجي خليفة: ١/633. )١0( ينظر
: كشف الظنون لحاجي خليفة: 6٧٧/١. )١١( ينظر

ص١0١،  زادة:  كبرى  لطاش  النعمانية  الشقائق   : ينظر  )١٢(
للكنوي:  البهية  الفوائد   ،٤٩٧/١ للشوكاني:  الطالع  البدر 

ص١٩3.
يوم  مسافة  على  قونية،  من  قريبة  مدينة  وهــي  ــدة:  الرن  )١3(
القديم  االسم  والرندة هو  قونية،  والشمال عن  الشرق  بين 
: تقويم البلدان  وتسمى حاليًا »قرمان«، وتقع في تركيا. ينظر
يكيبيديا: مقالة )قرمان(. ألبي الفداء: ص ٤3١، موسوعة و

)١٤( الشريف الجرجاني: علي بن محمد بن على الحسيني، 
وبالسيد  الجرجاني،  بالشريف  المعروف  الحسن،  أبــو 
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يسه في مدرستها)١(.  أثناء تدر

وفي سنة )850هـ( رحل إلى )ُقونية( وفيها فرغ من 

تسويد حاشيته على شرح السيد الشريف الجرجاني 

وشرح  )المصابيح(،  شــرح  وألــف  )المفتاح(،  على 

)المطالع()٢(.

ولم يذكر عنه ارتحال تسع سنوات. 

وفي سنة )85٩هـ( أتم تبييض شرح )اللباب( في 

من  والعشرين  الثامن  اليوم  في  منه  وانتهى  )قونية(، 

رمضان سنة ) 85٩هـ()3(.

ولم تذكر المصادر له ارتحاًال من )قونية( ما يقرب 

رحل  فقد  8٧0هــــ(   ( سنة  في  إال  ســنــوات،  عشر  من 

والمنطق،  والتفسير  بالعربية  عالم  فيلسوف،  الشريف، 
سنة  توفي  بجرجان،  وتعلم  إستراباد،  قرب   ، كو تا في  ولد 
وآل  )البقرة  الزهراوين«  »تفسير  مصنفاته:  من  )8١6هـــ(، 
في  ي،  للبيضاو التنزيل  أنــوار  على  »حاشية«  و  عمران( 
 : ينظر للزمخشري.  الكشاف  على  »حاشية«  و   ، التفسير
معجم المؤلفين لعبد الغني كحالة: ٢١6/٧، سلم الوصول 

لحاجي خليفة: ٢/388.
: كشف الظنون لحاجي خليفة: ٢/١٧65.    )١( ينظر

 ،١٧١٧  ،١6٩٩/٢ خليفة:  لحاجي  الظنون  كشف   : ينظر  )٢(
 .١٧65

على  اطلعت  وقد  )35٧/ب(.   : اإلعــراب  لباب   : ينظر  )3(
المصنف،  نسخة  من  منسوخة  اللباب  شرح  من  نسخة 
شهر  من  والعشرين  الثامن  الجمعة  يــوم  في  أتمها  ــه  وأن
الناسخ  وأتــم  قونية،  مدينة   في  ه(   85٩  ( سنة  رمضان 
نسخته في يوم األحد األول من شهر شوال سنة )85٩ هـ(.  

ي)5(،  الجوز ابن  يخ  تار فيها  واختصر   ، )أدرنــه()٤(  إلى 

كتابه )األحكام  وبقي فيها إلى سنة )8٧3ه(، وألف 

والحدود الفقهية()6(، ولم تذكر له المصادر بعد ذلك 

أي رحلة حتى وفاته سنة )8٧5هـ(.

: صفاتــه:
ً
خامســا

وكــان  والــعــمــل،  العلم  رئاستي  بين  جامعًا  كــان 

له  جيز 
ُ
أ وقد  والفنون،  العلوم  بمختلف  عالمًا  إمامًا 

يلبس  وكان  عظيمة،  شيبة  صاحب  وكان  باإلرشاد، 

كل  عباًء وعلى رأسه تاج، وكان سريع الكتابة يكتب 

يوم كراسًا من تصانيفه وغيرها)٧(، وكان يدّرس للطلبة 

بالكتابة، يكتبون إليه مواضع اإلشكال، فيكتب حّل 

اإلشكال،  صاحب  إلــى  يدفعها  و ورقــة  في  منها  كــّل 

وكان له بنتان فقط، ولم يكن له ولد)8(.

يــان(، وهو  )أدر بوليس( أي مدينة  يانا  )أدر أدرنه: واسمها   )٤(
تحصينات،  عــدة  فيها  أقــام  الــذي  البيزنطي  اإلمبراطور 
وتوجد في القسم األوربي من تركيا، وكانت عاصمة الدولة 
القسطنطينية.  العثمانية بعد مدينة )بورسه(، وقبل فتح 
لس.  العثمانية  ية  لإلمبراطور الجغرافي  المعجم   : ينظر
يــخ  الــتــار مــوســتــراس: ص35، الــمــوســوعــة الــمــوجــزة فــي 

اإلسامي: ١8٤/١١.
: كشف الظنون لحاجي خليفة: ١85١/٢. )5( ينظر

: الحدود واألحكام الفقهية : ص١٢3. )6( ينظر
 ،١0٢ ص  زادة:  كبرى  لطاش  النعمانية  الشقائق   : ينظر  )٧(

شذرات الذهب البن العماد: ٩/٤٧6-٤٧٧.
: الشقائق النعمانية لطاش كبرى زادة: ص ١0٢. )8( ينظر
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: وفاتــه:
ً
سادســا

وُدِفن  القسطنطينية،  توفي في سنة )8٧5هـ( في 

ي)١(  األنصار أيوب  أبي  الجليل  الصحابي  مزار  عند 

التصنيف  فــي  قــضــاه  عمر  بعد  عــنــه)٢(،  اهلل  رضــي 

والدعوة واإلرشاد، وخدمة العلم وأهله.

المطلــب الثانــي: سيــرة مصّنفــك العلميــة

أوًال: شيوخــه:

عنهم  وأخــذ  علماء،  عــّدة  على  مصّنفك  تتلمذ 

مختلف العلوم والفنون، منهم:

علماء  من  كان  األوبهي،  يوسف  الدين  جال   .١

، وكان وحيد دهره في  خراسان والعراق وما وراء النهر

علم العربية، وكان يضرب به المثل في ذكاء الطبيعة 

وقوة القريحة، وهو من تامذة سعد الدين التفتازاني، 

وقد أجازه التفتازاني بتغيير مصّنفاته)3(.

ي  نصار
َ

األ أيــوب  بــو 
َ
أ ثعلبة،  بن  كليب  بن  يد  ز بن  خالد   )١(

وأحــدًا  وبـــدرًا  العقبة  شهد  جليل،  صحابي  الخزرجي، 
مهاجرًا  المدينة   � النبي  قدم  ولما  المشاهد،  وسائر 
نزل عليه، وأقام عنده حتى بنى بيوته ومسجده، وكان في 
وأوصى  القسطنطينية، فمرض هناك،  الذي غزا  الجيش 
سنة  فتوفي  هناك،  يدفن  و العدو  أرض  في  به  يوغل   أن 
)5٢ هـ(، وقيل غير ذلك، ودفنوه بالقرب من القسطنطينية. 
حجر  البن  اإلصابة   ،  ١٢١/٢  : األثير البن  الغابة  سد 

ُ
أ  : ينظر

العسقاني: ١٩٩/٢.
ص١0٢،  زادة:  كبرى  لطاش  النعمانية  الشقائق   : ينظر  )٢(
الطالع  الــبــدر   ،٤٧٧/٩ الــعــمــاد:  البــن  الــذهــب  شـــذرات 

للشوكاني: ٤٩٧/١، الفوائد البهية للكنوي: ص١٩٤.
ص  زادة:  كــبــرى  لــطــاش  النعمانية  الــشــقــائــق   : يــنــظــر  )3(
 ،١٧٧/١ زادة:  كــبــرى  لــطــاش  الـــســـعـــادة  مــفــتــاح   ،١0١
الطالع  الــبــدر   ،٤٧6/٩ الــعــمــاد:  ــن  الب الــذهــب  ــذرات   شـ

محمود  بــن  محّمد  بــن  أحــمــد  الــديــن  قطب   .٢

تامذة  من  أيضًا  وهو  هــراة،  قاضي  ي،  الهرو اإلمامي 

جال الدين يوسف األوبهي السابق ذكره، وتوفي في 

سنة )8٧8هـ()٤(.

األبهري،  العزيز  العزيز بن أحمد بن عبد  3. عبد 

ودرس عليه فقه الشافعية، حيث قرأ على يده كتاب 

يس والفتوى)5(. ي، وكتب له إجازة في التدر الحاو

محّمد،  بن  محّمد  بن  محّمد  الدين  فصيح   .٤

ودرس  الحنفي،  العجمي  ي  الــبــخــار الــديــن  عــاء 

عليه فقه الحنفية، وهو أيضًا من تامذة سعد الدين 

التفتازاني، وتوفي في سنة )8٤١هـ()6(.

هؤالء هم شيوخه المذكورون في ترجمته، ولكّني 

: المفتي عاء  وقفت على شيخ اخر لمصّنفك، وهو

اإلسام)٧(، وهو غير مذكور في كتب التراجم.

للشوكاني: ٤٩٧/١.
 ،١0١ ص  زادة:  كبرى  لطاش  النعمانية  الشقائق   : ينظر  )٤(
كبرى زادة: ١٧٧/١، سلم الوصول  مفتاح السعادة لطاش 
العماد:  البن  الذهب  شــذرات   ،٢33/١ خليفة:  لحاجي 

.٤٧6/٩
ص١0١،  زادة:  كبرى  لطاش  النعمانية  الشقائق   : ينظر  )5(
مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة: ١٧٧/١-١٧8، شذرات 
الذهب البن العماد: ٤٧6/٩، الفوائد البهية للكنوي: ص 

.١٩٤
ص١0١،  زادة:  كبرى  لطاش  النعمانية  الشقائق   : ينظر  )6(
شــذرات   ،١٧8/١ زادة:  كــبــرى  لــطــاش  الــســعــادة  مفتاح 
للشوكاني:  الطالع  البدر   ،٤٧6/٩ العماد:  البن  الذهب 

.٢6٢-٢60/٢
 : ينظر الفقهية.  واألحــكــام  الحدود  كتابه  في  ذكــره  وقــد   )٧(

الحدود واألحكام الفقهية لمصنفك: ص 3٧.
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: تالمذتــه:
ً
ثانيــا

كتب التراجم أسماء تامذته، وقد يكون  لم تذكر 

سبب ذلك أّنه لما انتقل إلى باد الروم صار مدرسًا 

جــدًا،  كــثــيــرًا  كــان  تــامــذتــه  عــدد  أّن  فيبدو  بقونية، 

الصمم  بسبب  هـــذا  لــعــّل  أو  حــصــرهــم،  يــصــعــب  و

يتواصل مع  كان  أّنه  آخر حياته، حيث  الذي أصابه 

موضع  أو  الــســؤال،  إليه  يكتبون  بالكتابة،  الطاب 

ورقة،  في  ذلك  على  اإلجابة  لهم  فيكتب   اإلشكال، 

يدفعها إليهم)١(. و

: آثــاره العلميــة:
ً
ثالثــا

التصنيف في سن مبكرة، فقد  بدأ مصّنفك  لقد 

من  العشرين  يتجاوز  لــم  وهــو  لــه  كتاب  أول  صّنف 

وفنون  علوم  في  كثيرة  فات 
ّ
مؤل له  فــإّن  لذلك  عمره، 

وعلم  الفقه،  ــول  وأصـ والــفــقــه،   ، كالتفسير مختلفة، 

، والصرف، والباغة، واألدب، والمنطق  الكام، والنحو

فاته هي باللغة العربية، ومنها 
ّ
وغيرها، والغالب من مؤل

ما هو باللغة الفارسية)٢(، وهي كما يأتي:

1- كتب الفقه)٣(:

كبرى زادة: ص١0١-١0٢،  : الشقائق النعمانية لطاش  )١( ينظر
شذرات الذهب البن العماد: ٩/٤٧6.

ص١00،  زادة:  كبرى  لطاش  النعمانية  الشقائق   : ينظر  )٢(
االعام للزركلي: 5/٩.

ص١0١،  زادة:  كبرى  لطاش  النعمانية  الشقائق   : ينظر  )3(
كشف   ،١٧6-١٧5/١ زادة:  كبرى  لطاش  السعادة  مفتاح 
البن  الذهب  شذرات   ،١٩٧٢/٢ خليفة:  لحاجي  الظنون 
العماد: ٤٧٧/٩، البدر الطالع للشوكاني: ٤٩٧/١، الفوائد 
للباباني:  الــعــارفــيــن  هــديــة  ص١٩3،  للكنوي:  البهية 

.٧35/١

وهو  الــهــدايــة،  مسائل  فــي  ــة  ــرواي ال وقــايــة  ßشرح 

الطلبة،  ئــي  وزمــا أنــا  بتحقيقه  أقــوم  الــذي  الكتاب 

وسيأتي الكام عنه مفصًال.

ßحاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعة.

ßالحدود واألحكام الفقهية، وهو كتاب مطبوع.

ßشرح الهداية للمرغيناني، ألفه سنة )83٩ هـ(. 

الشريعة  لصدر  الوقاية  مختصر  النقاية  ßشرح 

المحبوبي. 

2- كتب أصول الفقه)4(:

سنة  ألفه  ي،  الــبــزدو أصــول  شرح  في  ßالتحرير 

)850هـ(. 

سنة  ألفه  للتفتازاني،  التلويح  على  ßحاشية 

)835هـ(. 

الشريعة  لصدر  األصــول  تنقيح  على  ßحاشية 

المحبوبي، ألفه سنة )835هـ(. مخطوط

ßشرح كنز الوصول إلى علم األصول.

٣- كتب التفسير)5(:

باللغة  كتبه  ــقــرآن،  ال تفسير  فــي  ßالمحّمدية 

 ،١0١ ص  زادة:  كبرى  لطاش  النعمانية  الشقائق   : ينظر  )٤(
ــذرات  ش  ،١٧5/١ زادة:  كــبــرى  لــطــاش  الــســعــادة  مفتاح 
للشوكاني:  الطالع  البدر   ،٤٧٧/٩ العماد:  البن  الذهب 
العارفين  للكنوي: ص١٩3، هدية  البهية  الفوائد   ،٤٩٧/١

للباباني: ١/٧35.
ص١0١،  زادة:  كبرى  لطاش  النعمانية  الشقائق   : ينظر  )5(
ــذرات  ش  ،١٧6/١ زادة:  كــبــرى  لــطــاش  الــســعــادة  مفتاح 
للشوكاني:  الطالع  البدر   ،٤٧٧/٩ العماد:  البن  الذهب 
العارفين  للكنوي: ص١٩3، هدية  البهية  الفوائد   ،٤٩٧/١

للباباني: ١/٧35.
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الفارسية، واعتذر عن تأليفه على ذلك اللسان، وقال 

. بانه كتبه بأمر السلطان والمأمور معذور

ßشرح الكشاف للزمخشري، ألفه سنة )856هـ(.

ßملتقى البحرين في تفسير القرآن.

4- كتب النحو والصرف)1(:

ألــفــه سنة   ، الــنــحــو ــادي فــي  ــه ال ــاد  إرشــ ßشرح 

)8٢3هـ(.

ßشرح العوامل المائة للجرجاني.

، ألفه سنة )8٢8هـ(. ßشرح اللباب في النحو

، ألفه سنة  ي في النحو ßشرح المصباح للمطرز

)8٢5هـ(.

ßشرح مراح األرواح في التصريف.

5- كتب البالغة واألدب)2(:

سنة  ألفها  للتفتازاني،  المطول  على  ßحاشية 

)83٢هـ(.

ألفها  للتفتازاني،  المفتاح  شرح  على  ßحاشية 

سنة )83٤هـ(.

: الشقائق النعمانية لطاش كبرى زادة: ص١00، مفتاح  )١( ينظر
الظنون  كشف   ،١٧5-١٧٤/١ زادة:  كبرى  لطاش  السعادة 
العماد:  البن  الذهب  شــذرات   ،٤٩8/١ خليفة:  لحاجي 
البهية  الفوائد   ،٤٩٧/١ للشوكاني:  الطالع  البدر   ،٤٧٧/٩

للكنوي: ص١٩3، هدية العارفين للباباني: ١/٧35.
كبرى زادة: ص١00-١0١،  : الشقائق النعمانية لطاش  )٢( ينظر
كبرى زادة: ١٧5/١-١٧6، شذرات  مفتاح السعادة لطاش 
للشوكاني:  الطالع  البدر   ،٤٧٧/٩ العماد:  البن  الذهب 
العارفين  للكنوي: ص١٩3، هدية  البهية  الفوائد   ،٤٩٧/١

للباباني: ١/٧35.

ألفها  للجرجاني،  المفتاح  شرح  على  ßحاشية 

سنة )850هـ(.

ßشرح البردة للبوصيري، ألفه سنة )836هـ(.

سنة  ألفه  سينا،  البن  الروحية  القصيدة  ßشرح 

)83٧هـ(.

ßأنوار األحداق، كتبه باللغة الفارسية.

6- كتب الحديث)٣(:

سنة  ألــفــه  لــلــبــغــوي،  الــســّنــة  مــصــابــيــح  ßشرح 

)850هـ(.

٧- كتب العقائد والكام)٤(:

ßحاشية على شرح عقائد النسفي.

ألفه  والــعــرفــان،  اليقين  ألهــل  اإليــمــان  ßحدائق 

سنة )83٩هـ( باللغة الفارسية.

ßشرح المواقف في الكام.

ßشرح وصية اإلمام أبي حنيفة.

يخ)5(: 8- كتب التار

يخ،  التار في  ي  الجوز البن  المنتظم  ßمختصر 

ص١0١،  زادة:  كبرى  لطاش  النعمانية  الشقائق   : ينظر  )3(
ــذرات  ش  ،١٧5/١ زادة:  كــبــرى  لــطــاش  الــســعــادة  مفتاح 
للشوكاني:  الطالع  البدر   ،  ٤٧٧/٩ العماد:  البن  الذهب 
٤٩٧/١ ، الفوائد البهية للكنوي: ص١٩3، هدية العارفين 

للباباني: ١/٧35.
: الشقائق النعمانية لطاش كبرى زادة: ص١0١، مفتاح  )٤( ينظر
السعادة لطاش كبرى زادة: ١٧5/١، شذرات الذهب البن 
هدية   ،  ٤٩٧/١ للشوكاني:  الطالع  البدر   ،٤٧٧/٩ العماد: 

العارفين للباباني: ١/٧35.
هدية   ،١850/٢ خليفة:  لحاجي  الظنون  كشف   : ينظر  )5(

العارفين للباباني: ١/٧35.
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ألفه سنة )8٧0هـ(.

9- كتب المنطق)1(:

المنطق  في  األنــوار  مطالع  شرح  على  ßحاشية 

والحكمة، ألفه سنة )850هـ(.

ßشرح الشمسية باللغة الفارسية.

10- كتب التصوف)2(:

األخــــاق  فـــي  ــوز  ــن ــك ال وكــشــف  الـــرمـــوز  ßحّل 

والتصوف.

ßشرح المثنوي لجال الدين الرومي.

١١- كتب آداب البحث والمناظرة)3(:

ßشرح آداب البحث، ألفه سنة )8٢6هـ(.

لمسعود  البحث  آداب  ــرح  ش على  ßحاشية 

الشرواني.

12- كتب األخالق والنصائح)4(:

ص١0١،  زادة:  كبرى  لطاش  النعمانية  الشقائق   : ينظر  )١(
كبرى زادة: ١٧5/١-١٧6، شذرات  مفتاح السعادة لطاش 
للشوكاني:  الطالع  البدر   ،٤٧٧/٩ العماد:  البن  الذهب 
٤٩٧/١ ، الفوائد البهية للكنوي: ص١٩3، هدية العارفين 

للباباني: ١/٧35.
هدية   ،١588/٢ خليفة:  لحاجي  الظنون  كشف   : ينظر  )٢(

العارفين للباباني: ١/٧35.
 ،١00 ص  زادة:  كبرى  لطاش  النعمانية  الشقائق   : ينظر  )3(
شــذرات   ،  ١٧5/١ زادة:  كــبــرى  لــطــاش  الــســعــادة  مفتاح 
للشوكاني:  الطالع  البدر   ،٤٧٧/٩ العماد:  البن  الذهب 
العارفين  للكنوي: ص١٩3، هدية  البهية  الفوائد   ،٤٩٧/١

للباباني: ١/٧35.
: الشقائق النعمانية لطاش كبرى زادة: ص ١0١، مفتاح  )٤( ينظر
السعادة لطاش كبرى زادة: ١٧6/١ ، شذرات الذهب البن 
العماد: ٤٧٧/٩، البدر الطالع للشوكاني: ٤٩٧/١، الفوائد 

ßتحفة الساطين، كتبه باللغة الفارسية.

ßالتحفة المحمودية، ألفه سنة )86١هـ( باللغة 

الفارسية، كتبه في نصيحة الملوك والوزراء.

***

للباباني:  العارفين  هدية   ،١٩-١٩٤3 ص  للكنوي:  البهية 
.٧35/١
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المبحث الثالث

ق
َ

دراسة عن الكتاب المحّق

ونسبتـه  الكتـاب  اسـم  تحقيـق  األول:  المطلــب 

للمؤلـف

أوًال: تحقيــق اســم الكتــاب:

كــشــف الــظــنــون عــنــد الــتــعــريــف بمتن  جـــاء فــي 

الوقاية، قوله: ”وقاية الرواية في مسائل الهداية، لإلمام 

برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة األول عبيد 

اهلل المحبوبي الحنفي“)١(، ثم قال بعد ذلك، في أثناء 

الوقاية: ”ومن شروحها: شرح  ذكر من قام بشرح متن 

مصّنفك، وهو الشيخ علي بن محمد الشاهرودي“)٢(، 

)شرح   : هو الكتاب  هذا  اسم  كان  ذلك  على  فبناًء 

مصّنفك لوقاية الرواية في مسائل الهداية(.

نهاية  الصيغة في  التسمية قد وردت بهذه  وهذه 

إحدى نسخ المخطوط، وهي نسخة خزانة فيض اهلل، 

الشريفة،  النسخة  هذه  كملت  “ الناسخ:  قال  حيث 

مسائل  في  الدراية  لوقاية  مصّنفك  شرح  بـ:  المسّماة 

الهداية”)3(، وال يخفى أّن قوله: ”وقاية الدراية“ هو وهٌم 

 : هو المتن  اسم  فــإّن  ذكرناه،  ما  هو  والصحيح  منه، 

وقاية الرواية في مسائل الهداية، فكان االسم الصحيح 

الرواية  لوقاية  مصّنفك  )شرح   : هو للكتاب  واألنسب 

)١( كشف الظنون لحاجي خليفة: ٢/٢0٢0.
)٢( كشف الظنون لحاجي خليفة: ٢0٢٤/٢.

)3( نسخة خزانة فيض اهلل، المجلد الثاني: اللوحة 300/ ظ.

في مسائل الهداية(.

: نسبــة الكتــاب للمؤلــف:
ً
ثانيــا

هذا  نسَب  قد  أحــدًا  أجــد  لم  البحث  خــال  من 

في  خافًا  هناك  أّن  أو  مصّنفك،  غير  إلــى  الكتاب 

صّحة نسبة الكتاب إليه، فكّل الدالئل والقرائن تشير 

ف هذا الشرح هو مصّنفك، فقد صّرحت 
ّ
إلى أّن مؤل

وقد  إليه)٤(،  الكتاب  بنسبة  والفهارس  التراجم  كتب 

نهايته،  وفــي  الكتاب  مقّدمة  فــي  باسمه  هــو  صــّرح 

الفقير  وأنا  ”أقول  للمتن:  بداية شرحه  قال في  حيث 

إلى اهلل الغني شيخ علي بن مجد الدين الشاهرودي 

البسطامي“)5(، وقال أيضًا في نهاية الجزء الثاني، في 

خاتمة الكتاب: ”وأنا مؤلفه الفقير إلى اهلل الغني شيخ 

البسطامي“)6(،  ثم  الشاهرودي  الدين  مجد  بن  علي 

فقد صّرح المؤلف بما ال يدع مجاًال للشّك بأّن هذا 

الكتاب من تأليفه، فلهذا لم يحصل خاف في نسبة 

الكتاب إليه.

: زمــان تأليــف الكتــاب ومكانــه:
ً
ثالثــا

قال المؤلف في خاتمة الكتاب: ”فقد اتفق إتمام 

تأليفه بالمزار المتبرك ببسطام، المنسوب إلى قطب 

 ،  ١0١ ص  زادة:  كبرى  لطاش  النعمانية  الشقائق   : ينظر  )٤(
الطالع  الــبــدر   ،  ٤٧٧/٩ العماد:  البــن  الــذهــب  شـــذرات 
 ،  ١٩3 ص  للكنوي:  البهية  الفوائد   ،  ٤٩٧/١ للشوكاني: 

هدية العارفين للباباني: ١/٧35.
افندي:  ــد  راش نسخة   ، ظ   /٢ اللوحة  مــا:  ــراد  م نسخة   )5(

. اللوحة 3/ و ، نسخة خزانة فيض اهلل: اللوحة 5/ و
)6( نسخة مراد ما، المجلد الثاني: اللوحة ٢66/ ظ ، نسخة 
نسخة   ، و   /3٤٩ اللوحة  الثاني:  المجلد  افندي،  راشــد 

خزانة فيض اهلل، المجلد الثاني: اللوحة 300/ ظ.
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أربع  سنة  شهور  في  البسطامي  يزيد  أبــي  األقــطــاب 

نقله  وتوفيقه  اهلل  بعون  اتفق  ثم  وثمانمائة،  ثين  وثا

الروم  باد  الرندة من  بمدينة  البياض  إلى  السواد  من 

في آخر جمادي اآلخر لسنة خمسين وثمانمائة“)١(، 

أي أّن هناك اختاف في الزمان والمكان بين تأليفه 

بالصورة  ووضــعــه  تبييضه  وبين  مــرة،  ألول  الكتاب 

النهائية، فقد صّرح المؤلف بأّنه كتبه أول مرة بمدينة 

باد  إلى  انتقاله  قبل  أي  )83٤هـــ(،  سنة  في  بسطام 

إخراجه إلى الوجود  الروم بسنوات، ثم قام بتبييضه و

انتقاله إلى  بمدينة الرندة في سنة )850هـ(، أي بعد 

باد الروم بسنتين.

كشف الظنون، حيث قال  وهذا أيضًا ما جاء في 

عند التعريف بالكتاب: ”شرح مصّنفك، وهو الشيخ 

كبيرين،  مجلدين  في  الشاهرودي،  محمد  بن  علي 

)83٤هـ(  سنة  ببسطام  ألفه  ممزوج،  كبير  شرح  وهو 

في  وذكر  بارندة،  بيضه  ثم  وثمانمائة،  ثين  وثا أربع 

آخره أّنه بيضه سنة )850ه( خمسين وثمانمائة“)٢(.

محمود  سّماه  الذي  الوزير  أّن  ذكر  حينما  ه 
ّ
ولعل

، أّنه  باشا، قد أشار عليه بتكرير النظر وتجديد الفكر

أّن الوزير قد أشار عليه ببعض التعديات  قد قصد 

كــمــالــه ووضــعــه  إ  عــلــى الــكــتــاب قــبــل تــبــيــيــضــه، و

بالصورة النهائية.

فقد  لمصّنفك،  ترجمت  التي  الكتب  بعض  أّما 

ذكرت أّنه ألفه في هراة في سنة )83٩هـــ(، فقد جاء 

)١( نسخة مراد ما، المجلد الثاني: اللوحة ٢66/ ظ ، نسخة 
خزانة فيض اهلل، المجلد الثاني: اللوحة 300/ ظ.

)٢( كشف الظنون لحاجي خليفة: ٢0٢٤/٢.

تسع  سنة  فــي  ارتــحــل  ــّم  ”ث النعمانية:  الشقائق  فــي 

وورد ذلك  الوقاية“)3(،  إلى هراة وشرح هناك  ثين  وثا

كتب أخــرى)٤(، فهم قد اختلفوا مع ما ذكره  أيضًا في 

بما  هو  والقول  ومكانه،  التأليف  زمان  في  مصّنفك 

صّرح به المؤلف ال بقولهم.

المطلــب الثــاني: منهجيــة المؤلــف فــي كتابــه

كان  إّنما  و وحسب،  فقيهًا  يكن  لم  مصّنفك  إّن 

يكاد  وال  والفنون،  العلوم  بمختلف  موسوعيًا  عالمًا 

كتابه هذا، وفي بقية  تأّمل في  يخفى ذلك على َمن 

مؤلفاته، وكذلك فإّن شرحه لمتن الوقاية كان مختلفًا 

والتوضيح  التفصيل  في  األخــرى،  الشروح  بقية  عن 

أثناء الشرح، وفي الفوائد األخرى التي ذكرها، فهو لم 

لــآلراء، بل أعمل فيها فكره وعلمه،  ناقل  يكن مجرد 

لكل  ونتيجة  المدّقق،  المحّقق  موقف  موقفه  فكان 

مختلفة،  كانت  الشرح  في  منهجيته  فــإّن  ذكــرُت  ما 

يمكن إيجاز منهجيته في كتابه بالنقاط اآلتية: و

المجلد  مجلدين،  إلــى  كتابه  المؤلف  قّسم   .١

كتاب  بنهاية  ينتهي  و الطهارة،  بكتاب  يبدأ  األول: 

الوقف، وأّما المجلد الثاني: فإّنه يبدأ بكتاب البيع، 

ينتهي بنهاية كتاب الخنثى. و

قّسمه  ــذي  الـ التقسيم  نــفــس  الــمــؤلــف  ــبــع  أّت  .٢

كتابه  فقّسم  واألبــواب،  للكتب  الوقاية  متن  صاحب 

كتب رئيسية، ثم قّسم بعضها إلى أبواب تندرج  إلى 

)3( الشقائق النعمانية لطاش كبرى زادة: ص ١0١.
البدر   ،١٧5/١ زادة:  كبرى  لطاش  السعادة  مفتاح   : ينظر  )٤(
للكنوي:  البهية  الــفــوائــد   ،٤٩٧/١ لــلــشــوكــانــي:   الــطــالــع 

ص ١٩3.
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بعض  أيــضــًا  وتــوجــد  الرئيسية،  الكتب  هــذه  تحت 

الفصول التي تندرج تحت األبواب.

ــّك ألــفــاظــهــا،  ــ ــارة الــمــتــن وف ــب 3.  يــقــوم بــشــرح ع

العبارة  فــي  كــان  إذا  و دقيقًا،  توضيحًا  وتوضيحها 

إشكال فإّنه يحّل هذا اإلشكال، ويبين حّجته وداللته 

يتوّقف أحيانًا عند بعض مفردات المتن،  في ذلك، و

وشرحها  بتوضيحها،  يقوم  ثم  كــذا،  وقوله  يقول:  بأن 

بصورة مفّصلة. 

فإّنه  المتن،  لمفردات  توضيحاته  بعض  في    .٤

وخاصة  للمتن،  ــرى  األخـ النسخ  فــي  جــاء  مــا  يــذكــر 

النسخة التي اعتمدها صدر الشريعة المحبوبي في 

ف قد أّطلع عليها 
ّ
شرحه للوقاية، والتي يبدو أّن المؤل

من خال حاشيته على شرح الوقاية. 

5.  يطنب أحيانًا في الكام عن بعض المسائل، 

يصرح  و ومــطــوًال،  دقيقًا  توضيحًا  بتوضيحها  يقوم  و

كما  ل لذلك، 
ّ
يعل أحيانًا بأّنه قد أطنب في الكام، و

الحسن واألحسن، وقد  السني  الطاق  بيان  فعل في 

يقتصر على توضيح  يوجز في الكام أحيانًا أخرى، و

مفردات المتن، إذا كان المقام ال يستدعي اإلطالة. 

 بها مجتهدو 
ّ

 غالبًا باألدلة التي استدل
ّ

6.  يستدل

الحنفية في استنباط األحكام، سواء من الكتاب، أو 

السّنة، أو اإلجماع، أو القياس، أو االستحسان وغيرها 

 به قد يكون إجماع 
ّ

من األدلة، واإلجماع الذي يستدل

األّمة، أو قد يكون إجماع أئّمة المذهب. 

الكريمة،  القرآنية  باآليات   
ّ

يستدل و يستشهد    .٧

االستشهاد  موطن  على  يقتصر  فإّنه  اآليــة  ذكر  وعند 

بعض  وفي  ها، 
ّ
كل اآلية  يذكر  وال  اآلية،  من  واالستدالل 

اآلية،  يقول:  ثم  اآليــة،  من  األول  الجزء  يذكر  األحيان 

: قال  يميز اآلية عن الشرح بأن يقول: قوله تعالى، أو و

اهلل تعالى، ثم يذكر اآلية. 

 باألحاديث النبوية الشريفة، 
ّ

يستدل 8. يستشهد و

يذكره  إّنما  و بالنص،  الحديث  يذكر  ال  الغالب  وفي 

يقتصر  و أحــيــانــًا،  كامًال  الحديث  يــذكــر  و بالمعنى، 

مواطن  وفــي  ــرى،  أخ أحيانًا  االستشهاد  موطن  على 

ى الحديث،  قليلة يذكر الصحابي الجليل الذي رو

عن  الحديث  يميز  و أبـــدًا،  الحديث  سند  يذكر  وال 

: قوله، وغالب األحاديث التي  الشرح بأن يقول: قال أو

 بها هي مأخوذة من كتب الفقه. 
ّ

يستدل

 باآلثار الواردة عن الصحابة، 
ّ

يستدل ٩. يستشهد و

 ، األثر يقتصر أحيانًا على ذكر موطن االستدالل من  و

يذكر األثر كامًال أحيانًا أخرى.  و

من  كثير  فــي  وأصــولــيــة  فقهية  قــواعــد  يــذكــر   .١0

كانت  يجعلها في موطن االستدالل، سواء  األحيان، و

قواعد خاصة بالحنفية، أو عاّمة في جميع المذاهب. 

ينسبها  وال  يــة،  الــشــعــر األبــيــات  بــعــض  يـــورد   .١١ 

إلى قائلها. 

فوائد  يذكر  و العربية،  اللغة  بقواعد  يستشهد    .١٢

ذلك  في  يتوسع  و للمتن،  شرحه  في  وباغية  لغوية 

كانت  يذكر أحيانًا وجوهًا إعرابية للمتن إذا  أحيانًا، و

كثر من وجه.  ألفاظ المتن تحتمل أ

صيغة  أو  معينة،  فكرة  توضيح  يريد  عندما   .١3

معينة فإّنه يمثل لها بآية أو بحديث أو بمقولة، بقوله: 

على نمط قوله تعالى، أو على نمط كذا. 

الغالب  فــإّن  األخـــرى،  الكتب  من  نقله  عند   .١٤
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مــن نقله هــو بــالــمــعــنــى، بـــأن يــحــذف عـــبـــارات، أو 

في  بالنص  ينقل  وقد  أخــرى،  عبارات  إليها   يضيف 

بعض المواطن. 

بأن  غالبًا،  الكتاب  باسم  يصرح  النقل  عند   .١5

: في الكافي،  : في الهداية، أو يقول: في المبسوط، أو

األحيان  بعض  وفي  المؤلف،  اسم  يذكر  أن  دون  من 

يذكر اسم الفقيه الذي ذكر الكام، وال يذكر اسم كتابه 

الذي نقل منه، وفي بعض األحيان يذكر اسم الكتاب 

مع مؤلفه، كأن يقول: قال شمس األئّمة في المبسوط، 

أو  الــهــدايــة،  يــذكــر ذلــك بصيغة: صــاحــب  واحــيــانــًا 

صاحب النهاية، أو صاحب الكافي. 

١6. عنـد النقـل مـن مصـدر فإّنـه يصـرح بالنقـل في 

كأن يقـول: قـال فـي الهدايـة، أو  بدايـة الـكام أحيانـًا، 

أخـرى  وأحيانـًا  كامـه،  ينقـل  ثـم  المبسـوط،  فـي  قـال 

بمصـدره،  الـكام  آخـر  فـي  يصـرح  ثـم  الـكام،  ينقـل 

: كذا  كأن يقـول فـي آخـر الـكام: كـذا في المبسـوط، أو

فـي النهايـة. 

المسائل  فــي  ثة  الثا األئــّمــة  آراء  نقله  عند   .١٧

الخافية، فإّنه يذكر آراءهم جميعًا في بعض المواطن، 

وفي مواطن أخرى يقتصر على ما يراه راجحًا، وال يذكر 

بين  المسالة خافية  أّن  إلى  وال يشير  البقية، بل  آراء 

ويرّجحه  يذكره  الــذي  رأيــه  يكون  ما  وغالبًا  األئــّمــة، 

موافقًا لرأي اإلمام أبي حنيفة، وال يذكر قول زفر إال في 

مواطن قليلة. 

في  الحنفية  الفقهاء  بعض  آراء  أحيانًا  يذكر   .١8

كانوا  كان لهم رأي مشهور وراجح، سواء  المسألة، إذا 

من المتقدمين، أو من المتأخرين. 

إذا  الشافعية،  رأي  األحــيــان  بعض  في  يذكر   .١٩

مخالفًا  الشافعية  رأي  وكان  خافية،  المسألة  كانت 

يذكر رأي المالكية في مواطن قليلة،  لرأي الحنفية، و

وقد لمسُت منه التوقير واألدب مع العلماء والفقهاء، 

يناقشه دون تعصب أو تسفيه، كما أّن  فيطرح الرأي و

معظم المسائل التي ذكر فيها رأي الشافعية، هي من 

المسائل التي اختلف بها الصحابة. 

٢0. اذا كانت المسالة خافية بين علماء الحنفية، 

فانه في بعض األحيان يرّجح ما يراه راجحًا. 

فإّنه  مــا،  مسألة  على  االعــتــراض  يريد  عندما   .٢١

 : يذكر ما جاء في كتب الفقه، ثم يقول: هذا كامه، أو

هذا كامهم، ثم يورد اعتراضه ورأيه في المسألة. 

على  ومناقشتها  المخالفين  أقـــوال  يعرض   .٢٢

االعتراضات  يذكر  حيث  وجــوابــه،  اعــتــراض  صيغة 

قلنا،  بــقــولــه:  عنها  يجيب  ثــم  قــيــل،  فـــإن   بصيغة: 

جيب. 
ُ
: أ أو

الكام  نهاية  في  يذكر  األحيان  من  كثير  في   .٢3

كان  إذا  للمجهول،  المبني  بصيغة  فلُيتأمل،  عبارة: 

 . ، أو نكتة تحتاج إلى تأّمل وتدّبر في الكام سر

أو  الغريبة  األلــفــاظ  شرحه  فــي  يستخدم  لــم   .٢٤

معظم  فــي  مفهومًا  واضــحــًا  أسلوبه  ــان  وك المبهمة، 

تــكــون عبارته  الــمــواطــن  فــي بعض  ولــكــن  ــان،  األحــي

كي  اللغة  فــي  مــاهــر  ــى  إل وتــحــتــاج  ومبهمة،  صعبة 

ها وفهمها. 
ّ
يستطيع حل

٢5. يختم كام الباب في كثير من األحيان بقوله: 

والفقهاء  العلماء  من  كثير  عادة  هي  كما  أعلم،  واهلل 

في كتبهم. 
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المطلــب الثالــث: مصــادر الكتــاب ومـــوارده

المجتهد  لإلمام  الــفــروع،  في  الصغير  الجامع   .١

ــد الــشــيــبــانــي الحنفي  ــ مــحــمــد بــن الــحــســن بــن واق

كتاب قديم  البغدادي، المتوفى سنة )١8٩ هـ(، وهو 

مبارك، والمشايخ يعظمونه حتى قالوا: ال يصلح المرء 

للفتوى، وال للقضاء إال إذا علم مسائله)١(، وهو مطبوع. 

طاهر  الدين  افتخار  لإلمام  ى،  الفتاو خاصة   .٢

سنة  المتوفى  ي،  البخار الرشيد  عبد  بن  أحمد  بن 

من  لخصه  معتمد،  مشهور  كــتــاب  وهــو  )5٤٢هـــــ(، 

عند  معتبر  كتاب  وهو  والخزانة،  الواقعات  كتابي: 

العلماء معتمد عند الفقهاء)٢(. 

ى، المشهورة: بالذخيرة البرهانية،  3. ذخيرة الفتاو

لإلمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز 

بابن  المعروف  الحنفي،  ي  البخار مــازه  بن  عمر  بن 

كتابه  من  اختصرها  )6١6هــــ(،  سنة  المتوفى  مــازة، 

المشهور بالمحيط البرهاني)3(، وهو مطبوع. 

الفروع،  في  للشيباني  الصغير  الجامع  شــرح   .٤

لإلمام شمس األئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي 

هدية   ،563/١ خليفة:  لحاجي  الظنون  كشف   : ينظر  )١(
العارفين للباباني: ٢/8. 

الفوائد   ،٧١8/١ خليفة:  لحاجي  الظنون  كشف   : ينظر  )٢(
األول  الــجــزء  تحقيق  تــم  وقــد    .8٤ ص  للكنوي:  البهية 
العلوم  كلية  بغداد/  أطروحة دكتوراه في  الكتاب في  من 
كتاب  إلــى نهاية  الــكــتــاب  بــدايــة  االســامــيــة، وهــي مــن 
وقد  شعبان،  الوهاب  عبد  سمية  للطالبة:  وهي  الصاة، 

استطعت الحصول عليها. 
هدية   ،8٢3/١ خليفة:  لحاجي  الظنون  كشف   : ينظر  )3(

العارفين للباباني: ٤0٤/٢. 

سهل السرخسي الحنفي، المتوفى سنة )٤83هـ()٤(، 

ولم أعثر عليه. 

الفروع،  في  للشيباني  الصغير  الجامع  شــرح   .5

الــقــاســم األوزجــنــدي  أبـــي  للحسن بــن مــنــصــور بــن 

المتوفى  بقاضيخان،  المشهور  الحنفي،  الفرغاني 

سنة )5٩٢هـ()5(. 

ــحــاح، الــمــســمــى: تـــاج الــلــغــة وصــحــاح  6. الــّصِ

العربية، لإلمام أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 

الصحيح  به  التزم  )3٩3هـ(،  سنة  المتوفى  الفارابي، 

حاح)6(، وهو مطبوع.  مقتصرًا عليه، ولهذا ُسّمي بالّصِ

للقاضي  ى،  ــاو ــت ــف ال ــي  ف يــة  الــظــهــيــر ــفــوائــد  ال  .٧

عمر  بــن  أحــمــد  بــن  محمد  بــكــر  أبـــي  الــديــن  ظهير 

ي، الــمــتــوفــى ســنــة )6١٩هــــــــ(، جــمــع فيها  الـــبـــخـــار

غير  وهــي  الشهيد،  للصدر  الصغير  الجامع   فــوائــد: 

ى الظهيرية)٧(.  الفتاو

هدية   ،563/١ خليفة:  لحاجي  الظنون  كشف   : ينظر  )٤(
العارفين للباباني: ٢/٧6. 

الظنون  كشف   ،٢05/١ للقرشي:  المضية  الجواهر   : ينظر  )5(
لحاجي خليفة: 56٢/١، هدية العارفين للباباني: ١/٢80.  
وقد تم تحقيق الجزء األول من الكتاب في أطروحة دكتوراه 
نهاية  إلى  الكتاب  بداية  من  وهي  القرى،  أم  جامعة  في 
كتاب العتق، وهي للطالب: أسد اهلل محمد حنيف، وقد 

استطعت الحصول عليها. 
هدية   ،١0٧3/٢ خليفة:  لحاجي  الظنون  كشف   : ينظر  )6(
العلمية  المتون  إلى  الدليل   ،٢0٩/١ للباباني:  العارفين 

لعبد العزيز بن ابراهيم: 58٧/١. 
هدية   ،  ١٢٩8/٢ خليفة:  لحاجي  الظنون  كشف   : ينظر  )٧(
مخطوطًا،  يــزال  ال  والكتاب    .١١١/٢ للباباني:  العارفين 
وقد استطعت الحصول على نسخة مخطوطة منه، وهي 
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الدين  حافظ  لإلمام  الوافي،  شرح  في  الكافي   .8

الحنفي،  النسفي  محمود  بــن  أحــمــد  بــن  اهلل  عبد 

الوافي في  المتوفى سنة )٧١0هـــ(، وهو شرح لكتاب 

الفروع، وهو من تأليفه أيضًا)١(. 

٩. الــكــشــاف عــن حــقــائــق الــتــنــزيــل، لــإلمــام أبــي 

القاسم جار اهلل محمود بن عمر بن محمد بن أحمد 

)538هــــ(،  سنة  المتوفى  الــخــوارزمــي،  الزمخشري 

المعروف بتفسير الزمخشري، وقد فرغ من تأليفه سنة 

)5٢8هـ()٢(، وهو مطبوع. 

الحلواني،  بمبسوط  أيضًا  يعرف  و المبسوط،   .١0

لشمس األئمة عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحلواني 

ولم  )٤٤8هـــــ()3(،  سنة  المتوفى  الحنفي،  ي   البخار

أعثر عليه. 

السرخسي،  بمبسوط  أيضًا  يعرف  و المبسوط،   .١١

لــشــمــس األئـــمـــة مــحــمــد بـــن أحــمــد بـــن أبـــي سهل 

من مكتبة عاطف أفندي في استانبول، رقم المخطوط: 
)١00٢(، وعدد لوحاتها: )3٩3( لوحة. 

هدية   ،  ١٩٩٧/٢ خليفة:  لحاجي  الظنون  كشف   : ينظر  )١(
من  أجـــزاء  تحقيق  تــم  وقــد    .٤6٤/١ للباباني:  العارفين 
اإلسامية،  سعود  بن  محمد  اإلمــام  جامعة  في  الكتاب 
ولكّني لم استطع الحصول على ما يتعلق بالجزء المقرر 
لي، وقد حصلت على نسخة مخطوطة هي المجلد األول 
رقم  بدمشق،  األهلية  الظاهرية  المكتبة  من  وهــي  منه، 

المخطوط: )٩68٤(، وعدد لوحاتها: )٢٧3( لوحة. 
هدية   ،  ١٤٧5/٢ خليفة:  لحاجي  الظنون  كشف   : ينظر  )٢(

العارفين للباباني: ٤0٢/٢-٤03. 
كشف الظنون  : الجواهر المضية للقرشي: ١/3١8،  )3( ينظر

لحاجي خليفة: ٢/١580. 

السرخسي، المتوفى سنة )٤83هـ(، أماه من خاطره 

كتاب، وهو في السجن بأوزجند)٤(،  من غير مطالعة 

وهو مطبوع. 

النعماني، لإلمام  الفقه  البرهاني في  ١٢. المحيط 

بن  العزيز  عبد  بن  أحمد  بن  محمود  الدين  برهان 

ي الحنفي، المعروف بابن مازة،  عمر بن مازة البخار

المتوفى سنة )6١6هـ(، جمع فيه مسائل: المبسوط، 

مسائل:  بها  وألحق  والزيادات،   ، والسير والجامعين، 

ى، والواقعات)5(، وهو مطبوع.  ، والفتاو النوادر

الدين  لناصر  المعرب،  ترتيب  في  الُمْغرِب   .١3

الخوارزمي  علي  بن  السيد  عبد  بن  ناصر  الفتح  أبي 

على  فيه  م 
ّ
وتكل )6١0هــــ(،  سنة  المتوفى  ي،  ز الــُمــَطــرِّ

الــغــريــب)6(،  مــن  الفقهاء  يستعملها  الــتــي   األلــفــاظ 

وهو مطبوع. 

١٤. النهاية في شرح الهداية، لإلمام حسام الدين 

ْغناقي الحنفي، المتوفى  الحسين بن علي حجاج الّسِ

سنة )٧١١هـ(، وهو أول َمن شرح الهداية، وفرغ منه في 

شهر ربيع األول، سنة )٧00هـ()٧(. 

الفوائد   ،١580/٢ خليفة:  لحاجي  الظنون  كشف   : ينظر  )٤(
البهية للكنوي: ص ١58. 

الفوائد   ،١6١٩/٢ خليفة:  لحاجي  الظنون  كشف   : ينظر  )5(
البهية للكنوي: ص ٢05، هدية العارفين للباباني: ٤0٤/٢. 
هدية   ،٢١-٢١٩8 ص  للكنوي:  البهية  الــفــوائــد   : ينظر  )6(
العارفين للباباني: ٤88/٢، معجم المؤلفين لعمر كحالة: 

 .٧١/١3
هدية   ،  ٢0٢3/٢ خليفة:  لحاجي  الظنون  كشف   : ينظر  )٧(

العارفين للباباني: 3١٤/١. 
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علي  الدين  برهان  لإلمام  الفروع،  في  الهداية   .١5

المرغيناني،  الفرغاني  الجليل  عبد  بن  بكر  أبي  بن 

الــمــتــوفــى ســنــة )5٩3هــــــ(، وهـــو شـــرح عــلــى مــتــن له 

كــتــاب مشهور وله  الــمــبــتــدي)١(، وهــو   ســمــاه: بــدايــة 

طبعات كثيرة.

***

 ،  ٢0٢3-٢0٢٢/٢ خليفة:  لحاجي  الظنون  كشف   : ينظر  )١(
العارفين  هدية   ،  ١٤١-١٤٢ ص  للكنوي:  البهية  الفوائد 

للباباني: ٧0٢/١.

القسم الثاني

النص المحقق

] فصـــل ]في اآلبار

بيان  األولى،  والغرض  المقصود األصلي،  كان  لما 

الطهارات بأقسامها، وبين الطهارة بالماء بقسميه)٢(، 

أي  بين،  بين  البئر  ماء  وكــان  ي،  والجار منه،  كد  الرا

كد)٤(، حتى قال بعض األئمة:  ي، والرا ]بين[)3( الجار

بوقوع  مــاؤهــا  يفسد  ال  ي،  الــجــار النهر  بمنزلة  البئر 

يحه،  ر أو  لونه،  أو  طعمه،  يتغير  لم  ما  فيه،  النجاسة 

وهو مذهب مالك)5()6(.

)٢( )بقسمه( في نسخة » ر «.
خ « وما اثبتها  )3( ما بين المعقوفتين سقط من نسخة » م، 

، ق « . من نسخة » ر
البرهاني  المحيط  المبسوط للسرخسي: ١/58،   : ينظر  )8()٤(

ألبن مازة: ٩٢/١.
األصبحي  عامر  أبي  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك  اإلمــام   )5(
وأحد  الهجرة،  دار  إمام  اهلل،  عبد  أبو  المدني،  الحميري 
المالكية،  تنسب  إليه  و السنة،  أهل  عند  األربعة  األئمة 
 ، عمر ابن  مولى  ونافع  الزهري  من  وسمع  بالمدينة،  ولد 
ابن  عن  نافع  عن  مالك  األسانيد:  »أصح  ي:  البخار قال 
«، وشي به فضرب سياطًا انخلعت لها كتفه، صنف  عمر
ية(  القدر على  )الرد  و القرآن(،  غريب  )تفسير  و )الموطأ(، 
بالبقيع.  ودفــن  )١٧٩هــــ(،  سنة  بالمدينة  توفي  وغيرها، 
أعام  سير   ،١35/٤ خلكان:  البن  األعيان  وفيات   : ينظر

النباء للذهبي: ٤8/8، األعام للزركلي: 5/٢5٧.
: المدونة لإلمام مالك ١3٢/١، جامع األمهات البن  )6( ينظر
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كــد،  الــرا الــمــاء  بمنزلة  البئر  مــاء  بعضهم:  وقــال   

به  بما يفسد  الصغير)١(، يفسد  الحوض  بمنزلة  والبئر 

 ، ، إال أن يكون كبيرًا)٢( عشرًا في عشر الحوض الصغير

وهو مذهب علماؤنا)3(.

 وكان اآلبار ممتازة، عما عداها بمزيد الغموض)٤(، 

القياس،  دون   ، ــار األث إتباع  على  البتنائها  والخفاء، 

على أن لها أحكامًا مخصوصة، هي كيفية تطهيرها، 

آخر  نوع  االعتبار على  بهذا  فاشتملت  إذا تنجست، 

على  ونحوه،  النزح  وهــو  سبق،  ما  غير  الطهارة،   من 

ما سنفصله)5(.

وشيئًا  غريبًا،  ــرًا  أم الطهارة  من  النوع  هــذا  وكــان   

عــجــيــبــًا، عــقــبــهــا الــمــصــنــف، بــمــبــاحــث الــطــهــارة 

لمكان  حـــده،  عــلــى  فــصــًال  لبيانها  وعــقــد   بــالــمــاء، 

الغموض، والخفاء.

وصفه،  لمكان  نكرة  كونه  مع  وصح  مبتدأ،   ) )بئر  

. بقوله: )فيها نجس( إلى اآلخر

ينبغي أن يقرأ قوله:   والخبر قوله: ينزح كل مائها، و

نِجس مكسور الجيم، ليتناول ما هو عين النجاسة، 

النجاسة  على  يشتمل  وما  وغيرها،  والخمر  كالبول، 

كالمحدث، والجنب ونحوه.

الحاجب: ص3٢.
، خ «. ( سقط من نسخة » ر )١( )الصغير

)٢( )كثيرَا( في نسخة » م «.
ى قاضي  : المحيط البرهاني البن مازة: ١00/١، فتاو )3( ينظر

خان: ١/3.
)٤( )الغرض( في نسخة » ر «.
)5( )نفصله( في نسخة » ر «.

على  البئر  في  يقع  ما  أن  ههنا  الكام  وتحقيق   

ثة أقسام: كثرتها ثا

 ،  أولها: أن يكون الواقع فيها طاهرًا، كاآلدمي الطاهر

، أو للتبرد،  ، لطلب الدلو إذا وقع ]وأنغمس[)6( في البئر

وليس على أعضائه نجاسة، وخرج منها حيًا، فإنه ال 

، وال ينزح من  ، وطهور يفسد الماء أصًال، والماء طاهر

البئر في هذه الصورة شيء)٧(.

 وكذا الشاة، إذا خرجت حية، إال أن األولى في هذه 

ال   ، للخاطر تسكينًا  ــوًا،  دل عشرون  ينزح  أن  الــصــورة، 

، والبغل،  ، وكذا الحمار ، ولو لم ينزح جاز تطهيرًا للبئر

إذا خرجا حيين)8(.

إنه  ى[)٩( قاضي خان، هذا مبني على   وفي ]فتاو

إن أصاب ينزح جميع الماء. لم يصل الماء فمهما، و

لحمـه،  يـؤكل  مـا  البئـر  فـي  وقـع  لـو  وكـذا  وقـال:   

، والدجاجـة المحبوسـة)١0(  ، والطيـور مـن اإلبـل، والبقـر

يتوضـأ  ال  حيـة،  البئـر  مـن  خرجـت  إن  و المخـاة، 

إن  و وثقـة،  احتياطـًا،  استحسـانًا  البئـر  ذلـك   مـن 

. توضأ جاز

)6( ما بين المعقوفتين سقط من نسخة » م، خ « وما اثبته من 
، ق«. نسخة » ر

البرهاني  المحيط   ،٤٧/١ للسرخسي:  المبسوط   : ينظر  )٧(
البن مازة: ١0١/١.

شرح  البناية   ،١0١/١ مــازة:  البن  البرهاني  المحيط   : ينظر  )8(
الهداية للعيني: ٤5٢/١.

اثبته من  )٩( ما بين المعقوفتين سقط من نسخة » م «، وما 
، ق، خ «. نسخة » ر

، ق، خ «.  )١0( )المحبوسة( لم ترد في » ر
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كالفأرة، والهرة، والحية،  البيوت،   وكذلك سكان 

حنيفة   أبي  عـــــند  حية،  وخرجت  فيها)١(،  وقعت  إذا 

، لكــــراهة السؤر)٤(،  كثر ينزح)٢( منها عشــــرة دالء)3( أو أ

إذا)5( أدخل  . وكذا الصبي،  إن لم ينزح وتوضأ جاز ]و

استحسانًا  منه  يتوضأ  ال  اإلنــاء،  في  أو   ، البئر في   يده 

إن لم ينزح وتوضأ منه جاز)٧(. ما لم ينزح[)6(، و

 والـــضـــابـــط)8( هــهــنــا، مــا أشـــار إلــيــه فــي الجامع 

، وأقرب ضبطًا. ، فإنه)٩( أخصر الصغير

خرج حيًا، 
ُ
، حيوان وأ  وتقريرها، إنه أن وقع في البئر

كان آدميًا طاهرًا، وقد أستنجى، ال ينزح من البئر  فإن 

، القي ماء طاهرًا، فا يغيره. شيء، ألنه طاهر

، ينزح  إن كان لم يستنجي، أو أستنجى بالحجر  و

جميع الماء، ألن ما أصاب موضع النجاسة، تنجس، 

فتنجس الباقي.

)١( )فيها( سقط من نسخة » ر «.
)٢( )ينزح( سقط من نسخة » ر «.

)3( )دلوًا( في نسخة » ر «.
 . ( يقال: إذا شربت فأسئر ( وقد )أسأر : جمعه )أسآر )٤( السؤر
مختار   : ينظر اإلنـــاء.  قعر  فــي  الــشــراب  مــن  شيئا  أبــق  أي 
العروس  تاج   ،) ر أ  س   ( مــادة  ص١٤0،  ي:  للراز الصحاح 

.) للزبيدي: ٤83/١١، مادة )سأر
)5( )اذا( سقط من نسخة » خ «.

)6( ما بين المعقوفتين سقط من نسخة » م «، وما اثبته من 
، ق، خ «. نسخة » ر

ي قاضي: ٤/١. : فتاو )٧( ينظر
)8( )الضابطة( في نسخة » خ «.

)٩( )فان( في نسخة » ر «.

عندهما،  دلـــوًا  أربــعــون  ينزح  محدثًا،  كــان  إن  و  

ينزح  جنبًا،  كان  إذا  وكــذا  مستعمًال،  الماء  لصيرورة 

استعمال  ألن  فرجه،  غسل  كــان  إن  و الماء،  جميع 

، فيفسد جميع الماء. كثر الجنب أ

كــان طاهر  ــإن)١0(  كــان الــواقــع غير اآلدمـــي، فـ إن   و

شيء،  ينزح  ال  كالحمامة،  منه  ينفصل  ومــا   ، الــســؤر

 ] ]١٩/و كــالــشــاة،  نــجــس،  ــولــه  وب طـــاهـــرًا،  كـــان  إن  و

الماء،  في  وقعت  ثم  ببولها،  فخذها  تلطخت  اذا)١١( 

عشرون  ينزح   � حنيفة  أبــي  عند  حية،  وأخــرجــت 

في  النجاسة  ببقاء  علم  وال  النجاسة،  لخفة  ــوًا،  دلـ

الحال، وعند أبي يوسف ينزح جميع الماء.

إن  و الــمــاء،  جميع  ينزح  نجسًا  ســؤره  كــان  إن  و

جميع  ينزح   ، والحمار كالبغل،  مشكوكًا،  ســؤره  كان 

الروايات، فيؤخذ  الماء في بعض  ألنه ينجس  الماء، 

بالنجاسة ]احتياطًا[)١٢(.

، كالهرة، والفأرة، والدجاجة  إن كان مكروه السؤر  و

ينزح   � حنيفة  أبي  عند  البيت  وسكان  المخاة، 

فا  ينزح،  لم  إن  و ســؤره،  لكراهة  ــوًا،  دل عشرون  منها 

بأس وكذا الفرس عنده.

ال  الواقع، فإن لم يصب  الماء فم  إذا أصاب   هذا 

. ينزح شيء، إال في الكلب والخنزير

الكلب فألن  وأما  الخنزير فألن عينه نجس،  أما   

مأواه في النجاسات، ولهذا  قالوا في الكلب إذا إبتل، 

)١0( )أن( في نسخة » ر «.
، خ «. )١١( )اذا( سقط من نسخة » ر

)١٢( ما بين المعقوفتين سقط من نسخة » م «، وما اثبته من 
، ق، خ «. نسخة » ر
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منع  الدرهم،  قدر  من  كثر  أ ثوب  على  منه  وأنتضح 

جواز الصاة)١(.

والدم،   ، كالخمر الماء،  جميع  يفسد  ما  وثانيها:   

والبول مطلقًا، ونحو ذلك حتى لو وقعت منها قطرة 

في  مثلها  هو  وما  ماتت  إذا  الشاة،  وكذا  الكل،  ينزح 

الجثة، كالظبي، واآلدمي كالمحدث، والجنب، على 

كله  البئر  ماء  ينزح  أن  القسم  هذا  وحكم  فصلنا،  ما 

كما ذكرنا، وكذا الخرقة النجسة، والخشبة النجسة)٢(.

إذا  مطلقًا،  البول  من  القطرة  بأن  القول  قيل:  فإن   

غير  كله  البئر  مــاء  ينزح  أن  يجب   ، البئر في  وقعت 

صحيح، ألن بول ما يؤكل لحمه نجاسته)3( مخففة، 

فكيف   ، عفو الدرهم  قدر  من  كثر  أ كانت  إن  و وهي 

يصح ذلك؟

حتى  الماء،  باب  في  كالمغلظة  المخففة،  قلنا:   

يجب نزح)٤( الكل بوقوع قطرتين فما دونهما، صرح به 

في)5( الجامع الصغير قائًال)6(: بأن أثر التخفيف إنما 

يظهر في حق الثوب خاصة)٧( فليتأمل.

بعض،  دون  الــمــاء،  بــعــض  يفسد  مــا  وثــالــثــهــا:   

تفسد  فإنها   ، البئر في  وقعت  إذا  والبقرتين  كالبقرة، 

: شرح الجامع الصغير لقاضي خان: ص١3٢-١3٤. )١( ينظر
ى قاضي خان: ٤/١، تبيين الحقائق للزيلعي:  : فتاو )٢( ينظر

 .٢8/١
)3( )نجاسة( في نسخة » ر «.

)٤( )ينزح( في نسخة » م «.
، خ «. )5( )في( سقط من نسخة » ر

)6( )ناقًال( في نسخة » خ «.
شروح  في  والتدقيق  البحث  طــول  رغــم  عليه  اقــف  لم   )٧(

الجامع الصغير التي بين يدي.

الجزء الماقي فقط، إال أن يفحش.

ثة، فأعلم أن قوله:  الثا إذا عرفت هذه األقسام   و

الواقع  ألن  األول،  القسم  عن  إحتراز  نجس،  فيها  بئر 

ألنه  القسم أخرجه المصنف  فيها طاهر على)8( هذا 

ال شبهة فيه، فا يتعلق به البيان.

 بقي القسمان اآلخــران، وهما ما يفسد الكل، وما 

مراد،  غير  أيضًا  الثالث  القسم  أن  إال  البعض،  يفسد 

فبقي القسم الثاني، فإن قيل: القول بأنه غير مراد غير 

كاف، ألنه يصدق عليه أن الواقع فيها نجس، وليس 

في الكام ما نخرجه كالقسم األول، وحينئذ لم يصح 

كام المصنف لما سبق، من أن الخبر قوله: ينزح كل 

مائها، وقد ذكرنا)٩( آنفًا، إنه ال يجب نزح شيء في هذا 

القسم، فكيف يصح ذلك؟ 

يحتاج  قلنا: نعم، إال إنه أراد نجسًا يعتد به شرعًا، و

غير   ، عفو منه  القليل  إذ  المقام،  بقرينه  إزالــتــه  إلــى 

معتبر شرعًا، فكأنه لم يقع في البئر شيء، أو لم يقع 

القسم  فبقي  أيضًا،  القسم  هــذا  فخرج  نجس،  فيها 

ينزح الكل، وهذا القسم  الثاني، وهو ما يفسد الكل، و

ليس  ما  وعلى  النجاسة،  عين  هو  ما  على  مشتمل 

النجاسة،  على  مشتملة  لكنها  الــنــجــاســة)١0(،  عين 

فظهر أن قوله فيها نجس، حقه أن يقرأ مكسور الجيم، 

ليشمل الكل على ما وعدناك في أول الوهلة.

)8( )على( سقط من نسخة » ر «.
( في نسخة » م «. )٩( )ذكر

)١0( )وعلى ما ليس عين النجاسة( سقط من نسخة » خ «.
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الثاني  القسم  هذا  أن  فأعلم)١(  هذا،  عرفت  إذا  و  

ثة أقسام: الباقي منقسم إلى ثا

، من غير  البئر الواقع في   األول: أن يكون النجس 

حيوان،  النجس  يكون  ال  أي  الــحــيــوانــات)٢(،  جنس 

والخرقة  النجسة،  والخشبة  والدم،  والبول،   ، كالخمر

النجسة، ونحو ذلك.

 الثاني: أن يكون الحيوان الواقع فيه حيًا، إبتداءًا، 

، والمحدث، والحائض  إنتهاءًا، كالكلب، والخنزير و

ونحو ذلك.

 الثالث: أن يكون الحيوان الواقع فيه ميتًا.

ثة بأسرها مهمة ههنا، لمكان   وهذه األقسام الثا

الغموض، والخفاء في هذه األشياء.

 والمصنف، أشار إلى األول، والثاني إجماًال، بقوله: 

، والمحدث  كل من الخمر نجس، ألنه يصدق على 

الثالث  إلــى  و نجس،  إنــه  الــحــي،  والخنزير  الــحــي، 

بقوله: أو مات إلى آخره.

ينزح  بقوله:  مــفــصــًال)3(،  الكل  فــي  الحكم  وبين   

ثة واحد،  كل مائها، ألن الحكم في هذه األقسام الثا

عن  التعبير  في  كتفى  فأ للكل،  النزح  وجــوب  وهــو 

الزائد عليه غير  القسمين األولين بلفظ النجس، ألن 

مهم ههنا.

في  الموت،  بذكر  ونبه  الحكم،  تعلق  في  والحــظ 

مقابل)٤( على أنه ليس بميت، أي نبه على أن المراد 

)١( )فاعل( في نسخة » خ. «
، ق «. )٢( )الحيوان( في نسخة » ر

، خ «. )3( )مفصًال( سقط من نسخة » ر
)٤( )المقابلة( في نسخة » م «.

بالنجس، النجس الذي ليس بميت، وهذا أعم من 

أن يكون غير حيوان، كما هو مضمون القسم األول، أو 

كما هو مضمون القسم الثاني، فالتقابل  حيوانًا حيًا، 

االعتبار)5(  بهذا  هو  إنما  ههنا  أو  كلمة  من  المستفاد 

ال  بحيث  والتناول،  االنتظام  وحسن  التقابل،  فصح 

يشذ قسم آخر وهو مهتم ههنا.

 ، عطف على مقدر )أو مات فيها حيوان(،   فقوله: 

هو عامل الظرف األول، أي بئر وقع فيها نجس، حيوانًا 

من  وكان  حيوان،  فيها  مات  أو  حيوان،  غير  أو  حيًا، 

عطف الفعلية على الفعلية، ال الفعلية على اإلسمية، 

أو الظرفية، ليفوت التناسب كما توهم.

مع   ، البئر في  موته  المصنف،  اعتبر  قيل:  فــإن   

البئر  أنه ليس بازم، فإنه لو وقع الحيوان الميت في 

فحكمه كذلك، فا جهة العتبار موته فيه.

 قلنا: هذا مبني على نكتة، هي التنبيه على إنه 

الموت،  واقعًا على  كان  إن  و لو وجد ميتًا فيها، فهو 

الوقوع  إلى  موته  أسندنا  فيها،  ميتًا  وجدناه  لما  إنا  إال 

أن  من  ]١٩/ظ[  الهداية  في  إليه  أشار  كما  الماء،  في 

الــمــاء، فيحال  فــي  الــوقــوع  هــو   للموت سببا ظــاهــرًا، 

به عليه)6(.

الماء  في  الــوقــوع  كــان  لما  الصغير  الجامع  وفــي   

بعد  كالموت  إليه،  يضاف  أن  وجب  للموت،  سببًا 

كــمــن جـــرح رجـــًال، فــلــم يـــزل صاحب  الـــجـــرح، أي 

يسند موته إلى تلك  فراش حتى مات، فإنه يضاف و

( سقط من نسخة » ر «. )5( )االعتبار
: الهداية  للمرغيناني: ١/٢5. )6( ينظر
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لهذا  وسيجيئ  الظاهر)١(،  السبب  هو  ألنه  الجراحة، 

يادة، تقويه في المتن، في تعيين بداية زمان  الكام ز

. تنجس)٢( البئر

 )وأنتفخ، أو تفسخ، أو مات آدمي( أي ما هو مثل 

كما  آدمي،  أو مات مثل  ولو قال:  الجثة،  اآلدمي في 

. ذكر في مختصر الوقاية)3()٤( لكان أظهر

الهيكل،  اآلدمي في  كل  كلب( ما يشا أو  )أو شاة   

اآلدمــي  وتخصيص  ــك،  ذل ونحو  والكلب  كالشاة، 

الفعل  إعــادة  و سابقًا،  ذكــره  مع  الحيوان  عن  ونحوه 

فيه، وذكر االنتفاخ، واالنفساخ فيما يقابله، تنبيه على 

أنه ما ليس مثًال اآلدمي، كالفأرة ]ونحوها[)5(، فبمجرد 

نــزح)6(  يجب  ال  األمرين  أحد  بــدون  والموت،  الوقوع 

نزح  يجب  الموت،  فبمجرد  اآلدمــي  مثل  أمــا  الكل، 

شــروح  فــي  والتدقيق  البحث  طــول  رغــم  عليه  اقــف  لــم   )١(
الجامع الصغير التي بين يدي.
، خ «. )٢( )تنجيس( في نسخة » ر

الشريعة  صدر  اإلمــام  للشيخ  الوقاية:  مختصر  النقاية   )(  )3(
الثاني عبيد اهلل بن مسعود بن تاج الشريعة عمر بن صدر 
الشريعة األول احمد بن جمال الدين عبيد اهلل المحبوبى 
ي الفقيه الحنفي المعروف بصدر الشريعة الثاني  البخار
 : ينظر إيجازها.  في  وبالغ  أجــاد  وقد  )٧٤٧ه(،  سنة  توفى 
كشف الظنون لحاجي خليفة: ٢/ ١٩٧٢، هدية العارفين 

للباباني: 6٤٩/١.
او  انتفخ  حيوان  فيها  مات  »او  الوقاية:  مختصر  في  جاء   )٤(
مائها«  كل  ينزح  شــاة  او  ادمــي  مثل  فيها  مــات  او  تفسخ 

مختصر الوقاية لتاج الشريعة لوحة 5/أ.
اثبته من  )5( ما بين المعقوفتين سقط من نسخة » م «، وما 

، ق، خ «. نسخة » ر
)6( )بنزح( في نسخة » م «.

الكل با شرط االنتفاخ، واالنفساخ)٧(.

كل مائها( وأنث الضمائر الراجعة إلى البئر   )ينزح 

بأن  الكل  ــزح)8(  ن أمكن(  )أن  سماعيًا،  مؤنثا  لكونها 

فــوارة،  عين  ذات  يكن  ولم  الماء،  قليلة  البئر  كانت 

إن لم يكن)٩(، نزح  ( أي و إل يفور منها الماء بسرعة، )و

منها  نزح  كلما  ومعين   ، فــوار ذات  كانت  بأن  الكل، 

الماء يخرج اآلخر من أسفلها.

 )فقدر ما فيها( أي: فالواجب حينئذ نزح المقدار 

ولما  فيها،  الــواقــع)١0(  كــون  وقــت  كــان حاصًال  ــذي  ال

كان معرفة مقدار ما فيها من الماء مشتمًال على نوع 

غموض وخفاء، ألنه لما فرضت البئر معينة، احتجنا 

إلى ما يحصل به معرفة المقدار وتكلموا فيه.

الفتوى، أن يؤتى برجلين   والصحيح الذي عليه 

ليزول  بقولهما،  فيؤخذ  الــمــاء،  أمــر  في  بصارة  لهما 

تعيينه  عن  سكت  والمصنف  والخفاء)١١(،  االشتباه، 

لمكان االختاف.

على  معطوف  حمامة(  أو  دجــاجــة،  نحو  )وفــي   

الحيوان  في  قيل  كأنه  المعنى،  حيث  من  قبله  ما 

ــزح الـــكـــل، وفــي  ــن ــي ي ــ الــمــتــفــســخ، وفـــي مــثــل اآلدمـ

: بدائع الصنائع للكاساني: ٧5/١، المحيط البرهاني  )٧( ينظر
البن مازة: ١/١03.

)8( )ينزح( في نسخة » م «.
)٩( )يمكن( وردت في نسخة » ر «.

)١0( )الوقوع( في نسخة » م «.
شرح  العناية   ،86/١ للكاساني:  الصنائع  بدائع   : ينظر  )١١(

الهداية للبابرتي: ١/١06.
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ــوًا)٢(،  دل )أربــعــون(  ينزح  فيها(  )ماتت  حمامة،  نحو)١( 

فالظاهر إنه من قبيل العطف على معمولي عاملين 

مختلفين، إال إنه ال بأس به، لكونه من قبيل في الدار 

األربعين  ــزح)3(  نـ أعني  ــذا  وه  ، عــمــرو والحجرة  ــد،  ي ز

االستحباب)٤(،  بطريق  والستين  اإليــجــاب،  بطريق 

إليه أشار بقوله:)إلى ستين(، و

واإلوز  والبط،   ، كالسنور والحمامة  الخاصة:   وفي 

كالدجاجة، أن كان صغيرًا، ينزح أربعون أو خمسون، 

إن كان كبيرًا فهو كالحمل العظيم ينزح كل الماء)5(.  و

إلى  )عــشــرون  ينزح  عصفورة(  أو  ــأرة  ف نحو  ــي  )وف

بطريق  والــثــانــي  اإليــجــاب،  بطريق  فـــاألول  ثــيــن(،  ثــال

االستحباب)6(.

أراد  فـــأرة،  نحو  وفــي  حــمــامــة،  نحو  وفــي  فــقــولــه: 

الحمامة  فنحو  الجثة،  في  مثلهما  هو  ما  بنحوهما 

والدجاجة ما ذكرنا، ونحو الفأرة، والعصفورة الصغيرة.

الــمــاء ثم  ــزح عــشــرة فلم يبق  ن الــفــأرة إذا  ثــم فــي   

، وأخذ في  عاد)٧( ال ينزح شيء، ولو تنجس ماء البئر

مما  كثر  أ الماء  ووجــد  الغد  منه  فجاء  فعين،  النزح 

( سقط من نسخة » ق «. )١( )نحو
الصنائع  بدائع   ،60/١ للسمرقندي:  الفقهاء  تحفة   : ينظر  )٢(

للكاساني: ٧5/١، تبيين الحقائق للزيلعي: ٢٩/١. 
)3( )ينزح( في نسخة » م «.

: العناية شرح الهداية للبابرتي: ١/١03. )٤( ينظر
ي: ص١٤5. : الخاصة لطاهر البخار )5( ينظر

: المبسوط للسرخسي: ٩0/١، المحيط البرهاني ألبن  )6( ينظر
مازة: ١/١03.

)٧( )أعاد(  في نسخة » ر «.

الماء، ومنهم من  ترك، منهم من قال: ينزح)8( جميع 

كذا في  قال: ينزح المقدار الذي ترك، وهو الصحيح 

الخاصة)٩(.

 فإن قيل: ألي شيء نصف الواجب، والمستحب 

في مثل الفأرة، والعصفورة، وفي الحمامة، والدجاجة، 

ضعف ذلك؟

، بأن الواجب نزح   قلنا: علله في الجامع الصغير

ال  جثتها  لخفة  والفأرة  بجثتها،  النجاسة  جاورته  ما 

تجاور األشياء إال قليًال، فإذا نزح منها عشرون فالظاهر 

نزح ما جاور النجاسة.

مما  كثر  أ الماء  في  تغوص  فهي  الدجاجة،  وأمــا   

تغوص فيه الفأرة فضعف، وأما الشاة فهي تغوص إلى 

قعر الماء، ثم تطفو فنزح جميع الماء)١0(.

وهو  الوسط(  )الدلو  الــنــزح)١١(  دلو  في   ) )والمعتبر  

الذي يسع فيه صاع، وهو ثمانية أرطال.

كــذا في   وعــن أبــي حنيفة �، خمسة أمــنــاء)١٢(، 

والمعتبر  الظهيرية،  ى[)١٤(  ]الــفــتــاو وفي  الخاصة)١3( 

، ق، خ «.  )8( )نزح( في نسخة » ر
ي: ص١٤5-١٤6. : الخاصة لطاهر البخار )٩( ينظر

: شرح الجامع الصغير لقاضي خان: ص١3٤-١35. )١0( ينظر
)١١( )النزاح( في نسخة » ر «.

)١٢( المّن: بالتشديد مكيال يكال به السمن وغيره، وسعته: 
يعادل: 8١5.3٩  رطان والتثنية: منوان، والجمع: أمناء و
ي: ص٢٩٩، مادة: )م  للراز : مختار الصحاح  غراًما. ينظر
ن  م   ( مــادة:  للفيومي:58٢/٢،  المنير  والمصباح  ن(،  ن 

(، معجم لغة الفقهاء للقلعجي: ص٤60. و

ي: ص١50. : الخاصة لطاهر البخار )١3( ينظر
)١٤( ما بين المعقوفتين سقط من نسخة » م «، وما اثبته من 
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يسع  بدلو  نزح   ، دلو لها  يكن  لم  فإن   ، البئر تلك  دلو 

مناء)١(.
ُ
فيها أربعة أ

 )وما جاوزه( أي والدلو الذي هو أعظم من الوسط، 

االعتبار  بطريق  بــه،  الــنــزح  يجوز  أي  بــه(  )أحتسب 

كذا في   ، الصور بالمعاني دون  االعتبار  ألن  بالوسط، 

الجامع الصغير)٢(. 

حكم   ، البئر بطهارة  النزح  بعد  حكم  إذا  إنه  أعلم 

أما   ، البئر والرشاء)3(، قيل هذا في هذه  الدلو  بطهارة 

كــذا في  الشهيد  ثــوب  كالدم في  فــا،  أخــرى  بئر  في 

ى[)٤( الظهيرية)5(. ]فتاو

 وفي الخاصة: والمقصود إنه بعد النزح، ال يجب 

 ، البئر بطهارة  طهارتهما،  فإن  والحبل،   ، الدلو غسل 

يده  فجعل  رطبة،  نجاسة  يده  على  رجل  هذا  وعلى 

على عروة)6( القمقمة)٧(، وصب الماء على اليد، فإذا 

، ق، خ «. نسخة » ر
ي: ص٧6. ى الظهيرية لظهير الدين البخار : الفتاو )١( ينظر

: شرح الجامع الصغير لقاضي خان: ص١36. )٢( ينظر
 ،٢35٧  /6 للجوهري:  الصحاح   : ينظر الحبل.  الّرِشاء:   )3(

ّى: 33١/١. مادة: )رشأ(، المغرب الُمَطّرِِز
اثبته من  «، وما  » م  المعقوفتين سقط من نسخة  )٤( ما بين 

، ق، خ «. نسخة » ر
ي: ص٧6. ى الظهيرية لظهير الدين البخار : الفتاو )5( ينظر

كل شي، وعروة الكوز هي: اذنه، والجمع  )6( العروة: مقبض 
باب   ،٢00/8 للفراهيدي:  العين  كــتــاب   : ينظر عـــرى. 
مادة:  ص٢١0،  للفيومي:  المنير  المصباح  والنون،   الذال 

ع ر ي(. (
يستصحبه  عــروتــيــن،  ذو  نــحــاس  مــن  وعـــاء  القمقمة:   )٧(
مادة:  ص٢60،  ي:  للراز الصحاح  مختار   : ينظر  . المسافر
)ق م م(، المصباح المنير للفيومي: ص٢6٧، مادة: )ق 

ونظير  اليد،  بطهارة  الــعــروة  طهرت  ثًا  ثا اليد  غسل 

إذا  ثم   ، الخمر بنجاسة  يتنجس  فإنه  الــدن)8(،  ذلك 

صار خًال حكم بطهارة الدن)٩(. 

وهذه   ، البئر بنجاسة  يحكم  أي   ) البئر )وينجس 

ابتداء مسألة أخرى، وحاصلها إذا صار البئر نجسة، 

بوقوع النجس فيها، فمن أي زمان يحكم بنجاستها؟ 

نعتبر  فنحن  الوقوع  زمــان  ُعلم  أن  إنــه،  فالجواب 

ذلك  مــن  صليناها  مــا  فنعيد  بــدايــة،  الــزمــان  ذلــك 

أن  يجب  فعنده  الــوقــوع  زمــان  يعلم  لم  إن  و الــزمــان، 

[ ينظر هل وجد االنتفاخ، أو االنفساخ أم ال؟ ]٢0/و

أيام  ثة  ثا صليناها  ما  إعــادة  فعلينا  وجــد،  فــإن   

إن لم  يوجد فعلينا إعادة صاة يوم وليلة. ولياليها، و

 وعندهما ال يجب إعادة شيء من الصاة، ما لم 

تقرر  لما  الــوضــوء،  قبل  الوقوع  بوقت  اليقين  يحصل 

عندهم من أن اليقين ال يضمحل بالشك)١0(.

ــه: )مــن  ــقــول إلــــى مـــا ذكـــرنـــا أشــــار الــمــصــنــف ب   و

]وقــت[)١٢(  من  نجاستها  يعتبر  أي  الوقوع(  ]وقــت[)١١( 

م م(.
)8( الدن: كهيئة الحب إال أنه أطول منه وأوسع رأسا والجمع 
ي: ص١08، مادة )د ن  دنان. ينظر مختار الصحاح للراز

ن(، المصباح المنبر للفيومي: ٢0١/١، مادة: )د ن ن(.
ي: ص١5١-١5٢. : الخاصة لطاهر البخار )٩( ينظر

الصنائع  بــدائــع   ،5٩/١ للسرخسي:  المبسوط   : ينظر  )١0(
للكاساني: ١/٧8.

)١١( ما بين المعقوفتين سقط من نسخة » م «، وما اثبته من 
، ق، خ «. نسخة » ر

)١٢( ما بين المعقوفتين سقط من نسخة » م «، وما اثبته من 
، ق، خ «. نسخة » ر
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الوقوع )أن علم ذلك( الوقت.

إن لم يعلم وقت الوقوع، )فمنذ يوم وليلة  ( أي و إل  )و

أن لم ينتفخ( أي يقدر في غير المنتفخ بيوم وليلة، ألن 

البئر مظلمة خفية، يتأخر الظهور عن الموت غالبًا، 

فقدرناه  للجهالة)١(،  يمكن  ال  بالساعات   والتقدير 

بيوم وليلة)٢(.

ثة أيام ولياليها أن إنتفخ( ألن مضي األيام  )ومنذ ثال

ثة يكفي لانتفاخ، ولهذا ال يصلي على القبر بعد  الثا

ثة أيام، كذا في الجامع الصغير)3(. ثا

 )وقال منذ وجد( معطوف على ما قبله من حيث 

كما ذكرنا من  كذا  كذا، وقاال:  كأنه قيل: قال  المعنى، 

أن اليقين ال يندفع إال بمثله)٤(.

في  اإلمــام  بقول  أوًال  يقول:  يوسف  أبو  وكان  قيل:   

فأرة  رأى طائرًا في منقاره  أن  إلى  المسألة،  مثل هذه 

، فلما رأى ذلك رجع عنه، وقال:  ميتة، فألقاها في بئر

ال نعيد شيئًا من الصلوات)5( الحتمال ذلك)6(.

الشيء  إضافة  قواعدهم،  من  أن  عنه،  والجواب   

عبرة  ال  وجـــوده  فمع  الجلي المحقق،  السبب  إلــى 

للخفي الموهوم.

)١( )للجهاالت( في نسخة » خ «.
: المحيط البرهاني البن مازة: ١08/١، تبيين الحقائق  )٢( ينظر

للزيلعي: ١/30.
: شرح الجامع الصغير لقاضي خان: ص١36. )3( ينظر

ي: 3٤٢/١،  فتح القدير البن  : فصول البدائع للفنار )٤( ينظر
همام: ٢٩٤/١.

)5( )الصاة( في نسخة » م «.
النيرة  الــجــوهــرة   ،5٩/١ للسرخسي:  المبسوط   : ينظر  )6(

الحدادي: ١٩/١.

أضيف  محله)٧(،  في  قتيل  وجــد  لو  انــه  يــرى  ال  أ  

إن أحتمل إنه قتل في  القتل)8( إلى أهلها ألنه جلي، و

موهوم)١0(،  خفي  ألنه  ههنا،  إلى  ونقل  أخرى  محل)٩( 

كثر من أن تحصى. وبالجملة فله نظائر أ

البئر  مــســائــل  أن  نبهناك  قــد  اآلدمــــي(  )وبــســؤر   

ــار  إخــتــصــاصــهــا بــأحــكــام غــريــبــة، وآثـ لــغــمــوضــهــا، و

عجيبة، حقها أن يوضع لها فصل على حده، فوضع 

لها فصًال وصدره بها لذلك.

المتعلقة  األحــكــام  الفصل  هــذا  في  بين  لما  ثم   

بذوات الحيوانات، من الطهارة، والنجاسة، بماحظة 

اآلن  حــاول  كــل،  هــو  حيث  مــن  بالكل،  ذلــك  تعلق 

ال  الفم  وهو  جزئها،  بماحظة  بها،  يتعلق  ما  يذكر  أن 

، كما وقع في النهاية)١١(. السؤر

بمباحث  البئر  مباحث  عقب  النكتة،  فلهذا   

قبله،  لما  والفرع  التبع،  بمنزلة  هذا  كان  ولما   ، اآلسار

لم يضع له فصًال على حده. ثم السؤر في اللغة: بقية 

فيه،  توسعوا  ثم  اإلناء  في  الشارب  يبقيها  التي  الماء 

فإستعملوه فيه، وفي الطعام أيضًا)١٢(.

من  سقط  محله(  فــي  قتيل   ... وجـــوده  فمع  )المحقق   )٧(
نسخة » ر «.

)8( )القتيل( في نسخة » م «
)٩( )محله( في نسخة » م «

: العناية شرح الهداية للعيني: ٤6٢/١. )١0( ينظر
كان  إن  الماء،  فمه  أصاب  اذا  أما   ...« النهاية:  في  جاء   )١١(
فالماء  نجسًا  ســؤره  كــان  وان   ، طاهر فالماء  طاهر  ســؤره 
يستحب أن  كان سؤره مكروه فالماء مكروه و نجس، وان 

ينزح...« النهاية للسغناقي: لوحة 30/أ. 
: المخصص البن سيده المرسي: ٤٤6/٢، المغرب  )١٢( ينظر
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مما  أبقى  أي   ، أســار منه  والفعل   ، آســار وجمعه   

شرب، وأما لفظ سائر فمأخوذ منه، ومعناه)١( الباقي، 

بالجميع  وتفسيره  ــمــرزوقــي)٢()3(،  ال ــام  اإلم أشــار  إليه 

بيان لحاصل المعنى ال لمفهوم اللغة

وأعلم أن اآلسار خمسة أقسام)٤(: 

سؤر طاهر متفق عليه، وسؤر نجس متفق عليه، 

وسؤر مكروه، وسؤر مشكوك، وسؤر مختلف فيه)5(.

 فمن القسم األول: سؤر اآلدمي، وما يؤكل لحمه.

ــؤر الــكــلــب، والــخــنــزيــر  ــثــانــي: سـ   ومـــن الــقــســم ال

ونحو ذلك.

 ومنه القسم الثالث: سؤر الهرة ونحوها.

.  ومن الرابع: سؤر البغل، والحمار

ّى: ص٢١5. للُمَطّرِِز
)١( )معناه( سقط من نسخة » خ «.

األصبهاني  علي  أبــو  الحسن،  بن  محمد  بن  أحمد  هو   )٢(
المرزوقي النحوي، من كبار أئمة العربية، أخذ الناس عنه، 
وخبوا إليه آباط المطي. له » شرح الحماسة » وهو في غاية 
الحسن، وكتاب » شرح الفصيح »، تخرج به خلق، وطال 
للذهبي:  اإلسام  يخ  تار  : ينظر )٤٢١هـ(.  توفي سنة  عمره، 

35٩/٩، األعام للزركلي: ٢١٢/١.
: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 3٤٩. )3( ينظر

ــآر  األسـ جــعــل  ــن  م مشايخنا  »ومـــن  ــع:  ــدائ ــب ال ــي  ف جـــاء   )٤(
منها  الخامس  وجعل  ذكرنا  ما  منها  أربعة  أقسام،  خمسة 
الخنزير  سؤر  وهو  نجاسته،  على  المتفق  النجس  السؤر 
في  كما  مالك  خــاف  الخنزير  فــي  ألن  كــذلــك؛  وليس 
الصنائع  بدائع  أربعة.«  على  القسمة  فانحصرت  الكلب 

للكاساني: ١/66.
شرح  البناية   ،66/١ للكاساني:  الصنائع  بدائع   : ينظر  )5(

الهداية للعيني: ١/٤65.

ــس: ســـؤر لــســبــاع الـــوحـــوش ســوى  ــام ــخ  ومـــن ال

فإنه  ونحوهما،  والذئب  وكاألسد،   ، والخنزير الكلب، 

كذا  الشافعي)٧(  عند  نجس  ليس  عــنــدنــا)6(   نجس 

في الخزانة)8(.

القسم  فــي  داخـــًال  الــخــامــس،  القسم  كــان  ولــمــا   

إلى  فــأشــار  فــيــه،  المصنف  ــه  أدرجـ حقيقة،  الثاني 

إلى  فــأشــار  المذكور  الترتيب  على  األربــعــة  األقــســام 

والسؤر  النسخ  بعض  وفي  اآلدمــي،  وسؤر  بقوله:  األول 

أو   ، الخبر ضمير  عن  حال  حينئذ  فالظرف  لآلدمي، 

بنوع  للمبتدأ  وصف  أو  جــوزه،  من  عند  المبتدأ  عن 

تسامح، أما في األول أو في الثاني.

 ونبه المصنف بإطاق اآلدمي، على أن الجواب)٩( 

أم  كــان  طاهرًا  كــافــرًا،  أو  كــان  مؤمنًا  واحــد،  الكل  في 

جنبًا، أو حائضًا)١0(.

ينبغي أن يكون سؤر الجنب نجسًا،   وفي الكافي و

الماء  بنجاسة  يقول  مــن  عند  بــه،  الــغــرض  لسقوط 

المستعمل، إال إنا ال نحكم بنجاسة الماء نفيًا للحرج، 

وحائض،  جنب،  كل  ألحتاج  بنجاسته  حكم  لو  إذ 

إلى إناء على حده، وفيه من الحرج ما ال يخفى)١١(.

الصنائع  بــدائــع   ،٤8/١ للسرخسي:  المبسوط   : ينظر  )6(
للكاساني: 6٤/١.

المجموع   ،30٤/١ لــلــمــاوردي:  الكبير  ي  الــحــاو  : ينظر  )٧(
ي: ١٧١/١. للنوو

: خزانة الفقه للسمرقندي: ص38-3٩. )8( ينظر
( في نسخة » خ «. )٩( )الجواز

المبسوط   ،53/١ للسمرقندي:  الفقهاء  تحفة   : ينظر  )١0(
للسرخسي: ٤٧/١.

: الكافي للنسفي: لوحة ٩/ب. )١١( ينظر
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اعتبار  سقوط  ونظيره  اإلسام،  شيخ  مبسوط  وفي 

إن سقط به الفرض عن  النجاسة، في إدخال اليد، و

اليد لضرورة الناس)١(.

المخاة  بالدجاجة  ينتقض  وال  كــول(  مــأ )وكـــل 

إنها  على  قرينة  المقابلة  فــي  ذكــرهــا  ألن  ونــحــوهــا، 

( أتفاقًا)٢(.
ً
مستثناة من هذه القاعدة، )طاهرا

 ، وفـــي الــهــدايــة وجـــه الــطــهــارة، أن الــلــحــم طــاهــر

من  والمتولد   ، بالسؤر مخلوط  منه،  متولد  واللعاب 

، إذا أنضم إلى طاهر طاهر مثله)3(. الطاهر

بل  مــؤثــر)٤(،  غير  بإنفراده  باللحم  الــدم  وأخــتــاط 

بين  الفرق  فظهر  الحرام،  باللحم  اختاطه  المعتبر 

لم يكن  فإن  كان حيًا،  إذا  اللحم وغيره، هذا  كول  مأ

إال فهو نجس. حيًا، فهو طاهر أن كان مذكى، و

غير  كول  مأ كل  في  ــاق  واإلط التعميم  قيل:  فــإن 

صحيح، ألن سؤر الفرس مختلف فيه، ]٢0/ظ[ فقد 

ذهــب أبــو يوسف إلــى أنــه نــجــس)5(، وكــذا اإلطــاق 

: المبسوط، للسرخسي: ١/53. )١( ينظر
البرهاني  المحيط    ،65/3 للسمرقندي:  الفقهاء  تحفة   )٢(

البن مازة: ١/١٢5.
: الهداية للمرغيناني: ١/٢5. )3( ينظر

.» )٤( )مؤنث( في نسخة »ر
ومحمد  يوسف  أبي  قول  فعلى  الفرس  سؤر  في  اختلفوا   )5(
روايتان:   )/( حنيفة  أبي  وعن  لحمه،  لطهارة   ، طاهر  )/(
وفي  كلحمه،  نجس  الحسن  ــة  رواي وفــي  لحمه،  في  كما 
ظاهر الرواية طاهر كلحمه، وهي رواية أبي يوسف عنه )/( 
لتقليل  بل  ال لنجاسته،  كراهة لحمه  ألن  الصحيح،  وهو 
 . السؤر في  منعدم  وذلك   ، والفر الكر  وآلة   ، العدو إرهاب 
: بدائع الصنائع للكاساني: 6٤/١، المحيط البرهاني  ينظر

والتعميم في اآلدمي أيضًا غير صحيح، ألنهم صرحوا 

كذا في مبسوط  بأن من يشرب الخمر فسؤره نجس، 

شيخ اإلسام)6(.

كول  مأ كل  في  كل،  بلفظ  المصنف)٧(  نبه  قلنا: 

درجة  عن  ساقط  بنجاستة)8(  القول  أن  على  اللحم، 

كول اللحم،  ، ولذا لم يقتصر بمجرد إطاق مأ االعتبار

كما وقع في بعض الكتب كالهداية وغيرها)٩(.

إن ذكــر فــي شــرح الجامع  كــذلــك، ألنــه و ــر   واألمـ

ــرس طاهر  ــف ال الــشــهــيــد أن ســـؤر  لــلــصــدر   ، الــصــغــيــر

عندهما، وأما عند أبي يوسف ففيه روايتان)١0(.

ــه قــد صــرح صــاحــب الــكــافــي، بــأنــه ال عبرة   إال إن

الفرس  وســؤر  قــال:  فإنه  المسألة،  هذه  في  بالخاف 

عنده  وكــذا  عندهما،  كــول  مــأ ألنــه  عندهما،   طاهر 

في الصحيح)١١(.

البن مازة: ١/١30.
حسين  بــن  محمد  ــام  ــ اإلس شــيــخ  لــإلمــام  الــمــبــســوط:   )6(
في  زاده،  خــواهــر  ببكر  الــمــعــروف  الحنفي،  ي،  الــبــخــار
كشف   : ينظر )٤83هـــ(.  سنة  توفي  مجلدا،  عشر  خمسة 
الظنون لحاجي خليفة: ١580/٢، هدية العارفين للباباني: 

٧6/٢، ولم أقف عليه مع طول البحث عنه.
... قلنا: نبه المصنف( سقط من  )٧( )بأن من يشرب الخمر

نسخة » خ «.
)8( )القول بنجاسته( سقط من نسخة خ.

يؤكل لحمه  ومــا  اآلدمـــي  »وســـؤر  الــهــدايــة:  قــال صاحب   )٩(
«. الهداية للمرغيناني: ١/٢5. طاهر

الهداية  شرح  العناية   ،٢6/١ للمرغيناني:  الهداية   : ينظر  )١0(
للبابرتي: ١١٧/١.

: الكافي للنسفي: لوحة ٩/ب. )١١( ينظر
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الخمر نجس، فا  بــأن ســؤر شــارب  الــقــول:  وأمــا 

المصنف في  كام  ألن  المصنف،  إطاق  يقدح في 

طهارة سؤر اآلدمي، مع قطع النظر عن العوارض.

إال فا شك في أن إنسانًا لو شرب البول، أو وضع  و

الحالة  تلك  في  نجسًا  ســؤره  كــان  نجاسة،  فمه   في 

با اشتباه.

عنها  ولغفلتهم   ، الجمهور عنها  غفل  نكتة  وهذه 

أشتبه عليهم، أن اإلطاقات كيف صحت مع وجود 

تلك الروايات.

فإن قيل: هذا جيد، إال إنه منقوض بالمشرك، فإنه 

َءاَمُنٓواْ  َِّذيَن  ٱل َها  يُّ
َ
أ حمسَيٰٓ تعالى  لقوله  شبهة،  با  نجس 

ٱلۡحََراَمىجس  ٱلَۡمۡسِجَد  َيۡقَرُبواْ  فَلَا  َنجَٞس  ٱلُۡمۡشِرُكوَن  َما  إِنَّ
ۡوَبة : حمججحتجحس، وكذا الكافر)١( مطلقًا. حجسالتَّ

في  تــؤثــر  فــا  اعــتــقــاده،  فــي  الــكــافــر  قلنا نجاسة   

في  ثقيف  وفــد   � اهلل  رســول  أنــزل  ولما  نجاسته، 

النص غير مجري على ظاهره)٢(،  أن  َعِلم  المسجد، 

يادة تحقيق، ذكرناها في حواشي الهداية. وله ز

( شروع في القسم الثاني: أعني   )والكلب والخنزير

ما هو نجس باالتفاق، وقدم الطاهر اتفاقًا، ألنه أقوى 

فتقديمه أولى)3( على ما ال يخفى.

ألمر  تحقيقًا  الباقي  على  اتفاقًا،  النجس  قدم  ثم   

التقابل، ألنهما طرفان متقابان بينهما غاية الخاف، 

وباقي األقسام، بمنزلة األمور المتوسطة بين الطرفين، 

.» )١( )الكافي( في نسخة »ر
مصنف   ،50٢/٢ شبه:  ابــي  البــن  المدينة  يخ  تار  : ينظر  )٢(

عبدالرزاق السمعاني: ٤١٤/١.
)3( )اقوى( في نسخة » م «.

وبهذه الماحظة قدم الباقي، على الثاني من قدم.

قوله  الكلب،  سؤر  في  النجاسة  فوجه  وبالجملة، 

ثًا(()٤(. �: ))يغسل اإلناء من ولوغ الكلب ثا

 وحقيقة الولوغ، شرب الكلب المائعات بأطراف 

لسانه، فلما تنجس اإلناء، فالماء أولى، ألن الماقات 

مخففة في الماء، حقيقة دون اإلناء)5(.

وفي  العين،  نجس  ألنه   ، فظاهر الخنزير  سؤر  وأما 

كــل منها خــالــف مــالــك � فــقــد عــلــل طــهــارة ســؤر 

التأثير)6(،  الخنزير لعدم  الطوف، وسؤر  بعلة  الكلب، 

اللحم  مــن  المتولد  الــلــعــاب  إذ  ضعفه،  يخفى  وال 

النجس، نجس، وعدم التأثير ممنوع.

المجرور  على  معطوف  مــجــرور  والكلب  فقوله: 

، أو اإلضـــافـــة فــهــو مــن قــبــيــل عطف  بــحــرف الــجــر

آخرين،  على  مختلفين  عاملين  على  المعمولين 

ولوغ  باب  الطهارة،  كتاب  سننه،  في  الدارقطني  اخرجه   )٤(
شرح  في  ي   الطحاو واخــرجــه   ،١08/١ ــاء  اإلن في  الكلب 
: ٢3/١، موقوفا عن ابي هريرة رضي اهلل عنه،  معاني االثار
بن  الــوهــاب  عبد  بــه  »تــفــرد  سننه:   فــي  الدارقطني  وقــال 
يه عن ابن  الضحاك عن ابن عياش، وهو متروك، وغيره يرو
عياش بهذا اإلسناد، فاغسلوه سبعا، وهو الصحيح، ورواه 
طريق  من   ،333/١ المتناهية:  العلل  في  ي  الجوز ابــن 
يرفعه غير  لم  ال يصح،  قــال: هــذا حديث  ثم  ابــن عــدي، 
الكرابيسي، وهو ممن ال يحتج بحديثه، وضعفه االلباني 
. في سلسلة االحاديث الضعيفة: ١٢٧/3، وقال عنه منكر

شرح  البناية   ،١٢8/١ مازة:  البن  البرهاني  المحيط   : ينظر  )5(
الهداية للعيني: ١/٤٧3.

الصنائع  بدائع   ،5٤/١ للسمرقندي:  الفقهاء  تحفة   : ينظر  )6(
الحفيد:  رشــد  البــن  المجتهد  بداية   ،66/١ للكاساني: 

 .36/١
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ــا اإلضــافــة  ــ ، وأم  كــذلــك وال بـــأس لــتــقــدم الـــمـــجـــرور

فملحقة به.

ونحو  والنمر  والذئب،  كاألسد،  البهائم(  )وسباع 

الــلــعــاب،  هــو  ــبــاب  ال هـــذا  فــي  المعتبر  ألن  ــك،  ذلـ

 ولــعــابــهــن مــتــولــد مـــن لــحــومــهــا الــنــجــســة، فــيــكــون 

نجسًا مثلها)١(.

أن   يبين  ولم  السباع،  سؤر  نجاسة  محمد،  وذكر   

 ، الكثير اعتبار  إلــى  يحتاج  حتى  خفيفة،  نجاسته 

من  يـــادة  الـــز اعــتــبــار  إلـــى  يــحــتــاج  حــتــى  غليظة،   أو 

قدر الدرهم)٢(.

 )نجس( خبر ما، كما أن األول طاهر خبر ما.

أقسام  مــن  الــثــالــث،  القسم  فــي  شـــروع  )والـــهـــرة(   

، وقدم المكروه على المشكوك، ألن األول أقرب  اآلسار

إلى الطهارة، فيكون أولى بالتقديم.

في  المشايخ  أختلف  خــان،  قاضي  ى  فتاو وفي   

أصاب  إذا  عفوًا  جعله  من  منهم  والفأرة،  الهرة،  بول 

الفاحش،  بالكثير  قــدره  مــن  ومنهم  يفسده،  ال  ثــوبــًا 

والصحيح إنه مفسد)3(.

الهرة،  الكراهة في سؤر   قال فخر اإلســام: ودليل 

يكره،  سؤرهما  أن  على  والحية  الفأرة،  في  إجماعهم 

وأخذوا حكمهما من الهرة)٤(.

الصنائع  بــدائــع   ،٤8/١ السرخسي:  المبسوط،   : ينظر   )١(
للكاساني: 6٤/١.

: تبيين الحقائق للزيلعي: 3١/١، العناية شرح الهداية  )٢( ينظر
للبابرتي: ١/١١0.

ى قاضي خان: ١/8. : فتاو )3( ينظر
: تبيين الحقائق للزيلعي: 3٤/١. )٤( ينظر

حيث  العوام،  جهل  ظهر  قد  األئمة:  شمس  قال 

يتركون الهرة لتدخل لحافهم، وتلحسهم، وال يغسلون 

يضعون)5(  إنهم  ذلــك،  من  وأعجب  الموضع،  ذلــك 

كل بعضه، فيرفع الجاهل  الطعام بين يدي الهرة فتأ

للطعام،  تكريمًا  ذلــك  في  أن  يظن  و كله،  يأ و ذلــك 

ومحبة الهرة وكل ذلك من جهلهم)6(.

تذهب  حتى  المتروكة،  أي  المخالة(  )والدجاجة 

أين تريد، وحاصلها إنها هي التي تصل منقارها إلى 

ما تحت قدميها، وفي التقييد بالمخاة، تنبيه على 

إنها لو كانت محبوسة، فسؤرها غير مكروه)٧(.

ال  أن  المحبوسة،  وتفسير  الظهيرية،  ى  الفتاو وفي 

يصل منقارها إلى ما تحت رجلها)8(.

بيت،  فــي  تحبس  أن  وحبسها  الــخــاصــة،  وفــي 

يجعل رجاه فيها،  ومنهم من قال: يحفر لها حفرة، و

ورأسها من خارج، والعلف أمامها)٩(.

ــة،  ــل الـــجـــالـــة، والــبــقــر الــجــال ــ ــؤر اإلبـ ــ ــذا س ــ وكـ

التي  هي  والجالة:  الفم،  نجاسة  الحتمال   مكروه 

علفها نجس)١0(.

ي، والباشق ونحوهما. ( كالباز )وسباع الطير

)5( )يصنعون( في نسخة » ق «.
ي: ١/3. ية للكردر ى البزاز : الفتاو )6( ينظر

البرهاني  المحيط   ،٤8/١ السرخسي:  المبسوط،   : ينظر  )٧(
ألبن مازة: ١/١٢5.

ي: ص80. ى الظهيرية لظهير الدين البخار : الفتاو )8( ينظر
ي: ص38٤. : الخاصة لطاهر البخار )٩( ينظر

: تحفة الفقهاء للسمرقندي: 53/١،  بدائع الصنائع:  )١0( ينظر
.6٤/١
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سؤر  يكره  ال  إنه  الصحيح  الظهيرية  ى  الفتاو وفي 

، ألنها تشرب بمنقارها عظم جاف)١(. سباع الطير

ونحوهما،  والــفــأرة  كالحية،  الــبــيــوت(  )وســواكــن   

اقتضت  الـــلـــحـــم)٢(   ] ]٢١/و ــة  ــرم ح ألن  )مـــكـــروه( 

الطوف  بعلة  النجاسة  سقطت  إنه  إال   ، السؤر  نجاسة 

فبقيت الكراهة)3(.

وأما أن هذه الكراهة تحريمية أو تنزيهيه؟ 

فاألصح إنها تنزيهيه، صرح به في الخاصة)٤(.

وكيف ال وقد ثبتنا أن رسول اهلل � توضأ بسؤر 

الهرة)5(، فعلم أن كراهة تنزيهيه ال تحريمية، إذ لو كان 

حرامًا لما فعله رسول اهلل �.

كراهة تنزيهية، لما  وأما القول: بأنه لو كان مكروهًا 

ينافي  فعله  ألن  شــيء،  فليس   � اهلل  رســول  فعله 

إلى  يحتاج  ألنه  التنزيهي،  ال  التحريمي،  المكروه)6( 

، ونفي الحرمة، وذا قد يكون بالفعل، وقد  تعليم الجواز

يكون بالقول.

وأعلم إنه يجوز التوضئ بالسؤر المكروه، مع القدرة 

على الماء، وفي السؤر المشكوك، يجمع بين التوضئ 

به، والتيمم)٧(.

ي: ص80. ى الظهيرية لظهير الدين البخار : الفتاو )١( ينظر
)٢( )الحية( في نسخة » خ «.

: بدائع الصنائع للكاساني: 65/١، المحيط البرهاني  )3( ينظر
ألبن مازة: ١٢٧/١.

ي: ص388. : الخاصة لطاهر البخار )٤( ينظر
: بدائع الصنائع للكاساني: 65/١، المحيط البرهاني  )5( ينظر

ألبن مازة: ١٢٧/١.
)6( )الكراهه( في نسخة » ر «. 

بدائع    ،55-5٤/١ للسمرقندي:  الفقهاء  تحفة   : ينظر  )٧(

 ، ي وجاز إستعمال السؤر الطاهر وفي شرح الطحاو

السؤر  فــي  التيمم  يتعين  و  ، والعجز الــقــدرة  حالتي 

القدرة،  عند  يتوضأ  ال  المكروه  وفي  فيهما،  النجس 

، وال  يتوضأ به عند العجز ولو فعل أجزاه مع الكراهة، و

يتمم)8(.

يجوز  وفي المشكوك أمتنع التوضئ عند القدرة، و

، فجمع بينهما، وبدون)٩( الجمع، ال يجوز  عند العجز

وعند  أراد،  إيهما  تقديم  في  بيده  واإلختيار  الصاة، 

زفر تقديم الوضوء ال غير)١0(.

على  فيه  مشكوك  أي  مشكوك(  والبغل  )والحمار 

التوسع، كقولهم: المال مشترك؛ أي: مشترك فيه.

ــم الـــشـــرعـــي  ــكـ ــحـ ــيـــف صــــح الـ ــــت: كـ ــل ــ  فـــــإن ق

مشكوكًا فيه؟

إلى  بالنسبة  ال  إلينا  النسبة  فــي  الــشــك  قــلــت: 

كان  ــه  إن تفصيله،  إجمالي  حــديــث  وهـــذا  الــشــارع، 

كيف  يــقــولــون)١١(:  و ــك،  ذل ينكرون  المشايخ  بعض 

وحاصل  مجهوًال،  أو  مشكوكًا  الشرعي  الحكم  يكون 

الدفع أن العلماء لما لم يهتدوا إلى حكمه الحقيقي 

سيما)١٢(  عليه،  االطاع  لعدم  الشارع،  من  المستفاد 

الصنائع للكاساني: ١/65.
ي للجصاص: ٢8٩/١. : شرح مختصر الطحاو )8( ينظر

)٩( )بين( في نسخة » ر «.
الصنائع  بــدائــع    ،٢/١ للسرخسي:  المبسوط   : ينظر  )١0(

للكاساني: ١/65.
يقولون(  و ذلك  ينكرون  الشرعي...  الحكم  صح  )كيف   )١١(

سقط من نسخة » ر «.
)١٢( )سموه(  في » م ، خ «، )سماه( في نسخة » ق «.
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تارة مشكوكًا، وأخرى مشكًال ومشتبهًا، ولم يقصدوا إال 

أن الشك، واإلشكال، واالشتباه، بالنسبة إلينا)١(.

المعارضة،  بــاب  في  اإلســـام:  فخر  قــال  ما  وهــذا 

مشكًال،  ســمــوه  الشرعية،  ــة  األدلـ تــعــارضــت  لما  ــه  إن

ومشكوكًا)٢(.

شك،  أيضًا  ففيه  شيء  أي  الشك  محل  أن  وأمــا   

ــك فـــي طــهــارتــه، ومــنــهــم من  ــش مــنــهــم مـــن قــــال: ال

شريفة،  مباحث  وههنا  يته،  طهور فــي  الشك  ــال:  ق

وتحقيقات نفيسة، ذكرناها في حواشي الهداية.

 )يتوضأ به( أي: بالمشكوك، وفيه إشعار بأن الشك 

كما هو الصحيح، على ما صرح به في  يته،  في طهور

ى قاضي خان)3(. فتاو

وفي  المشكوك،  غير  أي:  غيره(  عدم  أن  )ويتيمم   

تأخير التيمم عن التوضئ به في الذكر زمن)٤( إلى أن 

تأخيره أفضل كما هو الرواية)5(، إذ هو مما ال نزاع فيه.

 فقوله: أن عدم غيره قيد لمجموع األمرين، أعني 

تقدير  على  بينهما،  يجمع  يعني  والتيمم،  التوضئ 

محذوفة،  الجزائية  فالجملة  المشكوك،  غير  فقدان 

والجملة السابقة دالة على الجزاء، ألن تقديم الجزاء 

شرح  البناية   ،١٢٩/١ مازة:  البن  البرهاني  المحيط   : ينظر  )١(
الهداية للعيني: ١/3٩3.

: تبيين الحقائق للزيلعي: 3٤/١. )٢( ينظر
ى قاضي خان: ١/8. : فتاو )3( ينظر

)٤( )من( في نسخة » ق «.
)5( قال صاحب الهداية: »فان لم يجد غيرهما يتوضأ بهما، 

يجوز أيهما قدم« الهداية للمرغيناني: ١/٢6. يتيمم، و و

على الشرط غير جائز)6(.

كرمتني، والمراد   وهو على نمط قولهم: آتيك أن أ

منهما)٧(،  واحــدة  صاة  تحل  ال  أن  بينهما،  بالجمع 

يعني اجتماعهما في صاة واحدة، ال اجتماعهما في 

حالة واحــدة)8(، حتى لو توضأ بسؤر الحمار وصلى، 

ألن في   ، وتيمم، فصلى تلك الصاة جاز ثم أحدث 

لم  إن  و واحــدة،  صــاة  حق  في  بينهما  جمعًا  ذلــك 

يوجد اجتماعهما في حالة واحدة.

 وفي الجامع الصغير لإلمام المحبوبي، وسئل عن 

نصير بن يحيى)٩(، في رجل لم يجد إال سؤر الحمام؟

، حتى يصير عادمًا  الــســؤر ذلــك  يــهــريــق)١0(  قــال: 

للماء ثم يتيمم)١١(، عرض قوله هذا على أبي القاسم 

الصفار)١٢( فقال: هو رجل جيد.

الــتــلــويــح  شـــرح   ،63/3 ي:  لـــلـــراز الــمــحــصــول   : يــنــظــر  )6(
للتفتازاني: ١/١88.

)٧( )عنها( في نسخة » ر «.
)8( )في حالة واحدة( سقط من نسخة » خ «.

سليمان  أبـــي  عــلــى  تفقه  الــبــلــخــي،  يحيى  بــن  نصير   )٩(
ــو مــن عــلــمــاء الــمــذهــب  الــجــوزجــانــي عــن مــحــمــد، وهـ
المضية  الجواهر   : ينظر )٢68ه(.  سنة  توفي  الحنفي، 

للقرشي: ٢00/٢، الفوائد البهية لللكنوي: ص٢٢١.
 : ينظر صــبــه.  أي  هــراقــة،  ــهــاء،  ال بفتح  يهرقه  يــهــريــق:   )١0(
المغرب  )هــرق(،  مــادة:   ،١56٩  /٤ للجوهري:  الصحاح 

ّى: ص305. للُمَطّرِِز
)١١( )ثم يتيمم( سقط من نسخة » ر «.

: هو اإلمام الفقيه أحمد بن عصمة أبو  )١٢( أبو القاسم الصفار
القاسم الصفار الملقب حم بفتح الحاء قال في األلقاب 
الفقيه  البلخي  الــصــفــار  عصمة  بــن  أحــمــد  لــقــب  حــم 
المضية  الجواهر   : ينظر )3٢6ه(.  سنة  توفي  المحدث، 
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الحمار  لو توضأ بسؤر  نوادر الصاة لمحمد   وفي 

وتيمم، ثم وجد ماءًا نظيفًا، ولم يتوضأ به حتى ذهب 

الماء، ومعه سؤر الحمار فعليه إعادة التيمم، وليس 

كان مطهرًا  ، ألنه إن  عليه إعادة الوضوء بسؤر الحمار

كان نجسًا فليس عليه الوضوء، ال  إن  فقد توضأ به، و

في المرة األولى وال في المرة الثانية)١(.

 فقوله: أن عدم غيره معناه: أن فقد غيره، من قولهم: 

بالتحريك  عــدمــًا،  أعدمه   ، بالكسر الشيء  عدمت 

على غير قياس أي فقدته، كذا في الصحاح)٢(.

كان على لفظ المبني للمفعول   فقوله: عدم؛ أن 

المبني  لفظ  على  كــان  إن  و فــاعــلــه،  مــرفــوع  فغيره 

ــام، وكـــذا  ــكـ يــنــة الـ  لــلــفــاعــل، فــفــاعــلــه مـــا فــهــم بــقــر

الفعان السابقان.

كل شيء،  ( أي: حكم عرق   )والعرق معتبر بالسؤر

حكم سؤره طهارة، ونجاسة، وكراهة)3(.

؛  الحمار بعرق  منقوضة  القاعدة  هذه  قلت  فإن   

صرح  كما  مشكوك  ســـؤره  أن  مــع   ، طــاهــر عــرقــه  ــإن   ف

به آنفًا.

للقرشي: ٧8/١، الطبقات السنية للغزي: ص١١٧.
ى  الــفــتــاو  ،٢١/١ لــلــحــدادي:  الــنــيــرة  ــجــوهــرة  ال  : يــنــظــر  )١(

التاتارخانية للدلهوي: ١3١/١، الكفاية  للكرالني: ١٢٩/١.
: الصحاح للجوهري: ١٩8٢/5، مادة: )عدم( . )٢( ينظر

: العناية شرح الهداية للبابرتي: ١08/١، البناية شرح  )3( ينظر
الهداية للعيني: ١/٤65.

يًا)٤(، فإنه   قلت: هو مخصوص بركوبه � معرور

حر  الحر  إذ  الحالة،  تلك  في  الحمار  يعرق  أن  البــد 

الحجاز)5(، والثقل ثقل النبوة)6()٧(، على إنا قد نبهناك، 

يته، ال في طاهريته فا نقض. على أن الشك في طهور

أحكام  المصنف  بين  لما  أنه  وهي:  نكتة  وههنا   

التعرض  وكان  التفصيل،  على  أقسامه  وذكر   ، السؤر

]٢١/ظ[  ــه،  حــال ليعلم  مــهــمــًا  أيــضــًا  ــعــرق  ال لحكم 

فبين  العرق،  لحكم  يتعرض  أن  اآلن  حاول  وحكمه، 

حكمه على أخصر وجه، وأظهره، فأحال حاله على 

لوجود  أحكامه  فــي  بــه  وشبهه   ، الــســؤر وهــو  علم  مــا 

اللحم،  من  تولد  أمر  منهما  كًال  ألن  بينهما،  الجامع 

، وبيان حاله، فكان هو  والنصوص ناطقة بذكر السؤر

أقوى من هذين الوجهين من صاحبه.

ية  عار وهــي  يــان  وعــر عــار  فهو  ثيابه  مــن  عــري  الــعــري:   )٤()٢(
أعــراء.  وجمعه  لبد  وال  عليه  سرج  ال  عري  وفــرس  يانة  وعر

ّى: ص3١٤. : المغرب للُمَطّرِِز ينظر
: الحجاز هي في األصل سلسلة جبال السروات  )5( الحجاز
التي تبدأ جنوًبا من اليمن وتمتد شماًال إلى قرب الشام. 
وسميت حجاًزا ألنها تحجز تهامة والغور عن نجد، واهم 

مدنها مكة المكرمة والمدينة والطائف وجدة. 
العربية  والموسوعة   ،٢١8/٢ للحموي:  البلدان  معجم   : ينظر

العالمية: ص١.
ِبَفَرٍس   ،� ِبّيُ  الّنَ ــَي  ِتـ

ُ
))أ  :

َ
َقــال َســُمــَرَة،  ْبــِن  َجــاِبــرِ  َعــْن   )6(

ْحَداِح، 
َ

الّد اْبِن  َجَناَزِة  ِمْن  اْنَصَرَف  ِحيَن  َفَرِكَبُه  ى،  ُمْعَرْوًر
ُه((. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب 

َ
َوَنْحُن َنْمِشي َحْول

إذا  الجنازة  على  المصلي  ركــوب  بــاب   ، الجنائز صــاة 
انصرف: 66٤/٢، رقم الحديث: )٩65(.

ي للرامشي: ١٢0/٢، الكفاية للكرالني:  : فوائد البزدو )٧( ينظر
.١١٩/١
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مباحث  على  المصنف  ــره  آخـ النكتة  ولــهــذه   

، وجعله ذنابة لها، على عكس ما فعله صاحب  اآلسار

الهداية)١(، فإنه لما وضع لمباحث اآلسار فصًال على 

أن  عليه  فتوجه  به،  الكام  صدر  بذلك  ولقبه  حدة، 

مقتضى المناسبة حينئذ عكسه، فأحتاج الشارحون 

هناك ببيان الجهة في ذلك فقالوا: لما كانا متولدين 

 ، اآلخــر على  أحدهما  مفاضلة  ال  واحـــد،  أصــل  مــن 

صلح أن يكون كل منهما مقيسًا،  ومقيسًا عليه)٢(.

 وأما نحن فلقد بينا في حواشي الهداية أن هناك 

ما  الهداية  صاحب  فعل  وبماحظتها  أخــرى،  نكته 

فعل، وأما نحن فيه ههنا فهو من هذا السؤال بمراحل، 

ومن ذلك الجواب بمنازل.

ــذا الــكــتــاب، لم  ــن تــصــدى لــشــرح هـ  وبــعــض م

الــســؤال  ذلـــك  بنقل  الــنــكــتــة،  مــن  ــا  ذكــرن لــمــا  يتنبه 

في  المشهور  الجواب  هــذا  نقل  ثم  بعينه،  المشهور 

التأمل مما يضيق عن  دفعه فليتأمل، فان فساد قلة 

اإلحاطة به، ناطق به نطاق البيان.

( عقب المصنف مباحث   )فان عدم إل نبيذ التمر

، لما بينهما من  ، والعرق، بمباحث نبيذ التمر السؤر

االلتصاق، واالتصال، ألنه أيضًا مما يجوز التوضئ به، 

وألنه أيضًا مشكوك من وجه كما تبينه.

ثة:  واعلم أن ههنا أمور ثال

.  األول: بيان مفهوم اللفظ؛ اعني: لفظ نبيذ التمر

 الثاني: بيان وقته.

)١( قال صاحب الهداية : »فصل في األسآر وغيرها« الهداية 
للمرغياني: ١/٢5.

: البناية شرح الهداية للعيني: ١/٤65. )٢( ينظر

 الثالث: بيان حكمه.

، وأدرج   والمصنف صرح بيان حكمه من الجواز

األمر  بيان  يشتغل  ولم  الثاني،  األمــر  بيان  ضمنه  في 

مسماه،  عن  ينبئ  اسمه  أن  يدعي  كأنه  ألنــه  األول، 

ولفظه يدل على معناه.

المفعول،  بمعنى  فعيل  النبيذ  أن  وتوضيحه   

إلى  الصفة  إضــافــة  قبيل  مــن   ، التمر إلــى  وأضــافــتــه 

التمر  أي:  الـــعـــروق؛  عــاصــي  كــقــولــهــم:  الــمــوصــوف، 

فتخرج  تــمــيــرات  الــمــاء  فــي  ينبيذ  يعني:  المنبوذ 

ال بأس  الماء  إلى  الماء، فقيل خلوصها  إلى  حاوتها 

كان رقيقًا يسيل على  بالتوضى به، وكذلك بعده أن 

األعضاء)3(.

 وأما بيان األمرين اآلخرين فتحقيقه انه قال: فان 

يجوز  شــيء،  كل  فقد  فــان  أي:   ، التمر نبيذ  إال  عــدم 

كما  التوضئ به، إال نبيذ التمر جاز التوضئ به عنده 

أشار إليه بقوله:

جاز  أي:  فقط(  به  بالوضوء   � حنيفة  أبــو  )قــال   

عن  العجز  حالة  وهي  الحالة)٤(،  هذه  في  به  الوضوء 

، وهو الحكم وهو  كل ما يتوضأ به، فهم من هذا الجواز

إنما هو  وقته  أن  أيضًا، وهو  الجواز  وفهم وقت   ، ظاهر

الزمان الذي فقد فيه غيره.

 فإن قوله: إال نبيذ التمر استثناء مفرغ، والمستثنى 

، وهو أعم العام على ما قررنا. منه مقدر

المبسوط   ،6٩/١ للسمرقندي:  الفقهاء  تحفة   : ينظر  )3(
للسرخسي: ١/88.

: األصل، الشيباني: ٧5/١، بدائع الصنائع للكاساني:  )٤( ينظر
.١6/١
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 أي: فان فقد كل ما يتوضأ به، فحكمه كذا، وزعم 

به:  قال  ومعنى  الماء،  عدم  فان  التقدير  أن  بعضهم 

أمر به، وقال: تكلم به.

 واعلم أن الروايات عن أبي حنيفة � فيه مختلفة، 

، والزيادات انه يتوضأ وال  فالمذكور في الجامع الصغير

يتيمم قطعًا، وفي رواية أن التوضئ به والتيمم احب، 

وفي رواية انه يتيمم وال يتوضأ به)١(.

بــيــن هــذه  بالتوفيق  اشــتــغــل  مــن  الــعــلــمــاء  ومـــن   

ــي الــجــامــع الــصــغــيــر لــإلمــام  ــر ف ــــات، فــقــد ذكـ ــرواي ــ ال

المحبوبي �، أن اختلفت أجوبة أبي حنيفة �في 

هذه المسألة الختاف األسئلة، فالرواية األولى مبنيه 

كانت الغلبة للماء، والرواية الثانية مبنية  على ما اذا 

الــمــاء والــحــاوة ســـواء، ولــم يغلب  كــان  على مــا اذا 

أحدهما، فان األحب حينئذ الجمع بينهما، والرواية 

الثالثة مبنية على ما اذا كانت الغلبة للحاوة)٢(.

وجوب  الن  فحسب  بالتيمم(   � يوسف  )وأبــو   

التيمم مرتب على فقدان الماء المطلق وقد وجد)3(.

من  بينهما  الجمع  فــي  لما  بــهــمــا()٤(  )ومــحــمــد   

ــروج عن  ــ ــيــاط مــا ال يــخــفــى، فــفــي الــجــمــع خ االحــت

الصنائع  بــدائــع   ،٢5/١ للسرخسي:  الــمــبــســوط   : يــنــظــر  )١(
للكاساني: ١5/١، تبيين الحقائق للزيلعي: ١/35.

البناية   ،١33/١ للدلهوي:  التاتارخانية  ى  الفتاو  : ينظر  )٢(
شرح الهداية للعيني: ١/٤٩8.

للسرخسي:  المبسوط   ،٧5/١ للشيباني:  األصــل   : ينظر  )3(
.88/١

الفقهاء للسمرقندي: 68/١، بدائع الصنائع  : تحفة  )٤( ينظر
للكاساني ١/١5.

لما  انه  مذهبه،  قانون  على  وتحقيقه  بتعين،   العهدة 

آية  على  مــقــدم  النبيذ،  خبر  أن  فــي  األشــكــال  وقــع 

التيمم أم ال؟

، فانه لو كان   وقع الشك فيه، كما في سؤر الحمار

كان مؤخرًا، وانه المشاهير  مقدمًا لكان منسوخًا، ولو 

يخ مجهول، فأورث  يادة على الكتاب، والتار لكان ز

سؤر  فــي  كما  الجمع،  فوجب  أمـــره،  فــي  شكًا  ذلــك 

وقد  بتعيين،  العهدة  عن  للخروج  تحقيقًا   ، الحمار

رقيقًا،  حلوًا،  كان  ما  الخاف  محل  أن  على  نبهناك 

فا  دبسًا،  وصــار  اشتد  اذا  أما  األعضاء،  على  يسيل 

يجوز التوضئ به أجماعًا)5(.

بمعنى  األفعال  أسماء  من  وحسب  فقط  وقوله:   

أنته، واترك، وزاد الفاء ترتيبًا للفظ، وكانه جواب شرط 

واذا  التيمم،  فأنته عن  به  اذا توضأت  محذوف، أي: 

تيممت فاترك التوضئ به.

***

المبسوط   ،6٩/١ للسمرقندي:  الفقهاء  تحفة   : ينظر  )5(
للسرخسي: ١/88.
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المصادر والمراجع 

سد الغابة في معرفة الصحابة، أبو الحسن علي 
ُ
١. أ

عز  الكريم،  عبد  بن  محمد  بن  محمد  الكرم  أبي  بن 

محمد  علي  تحقيق:  )ت:630هــــ(،  األثير  بن  الدين 

الكتب  دار  الــمــوجــود،  عبد  أحمد  عــادل  مــعــوض، 

العلمية، ط١، ١٩٩٤م. 

٢. األصل، المعروف بالمبسوط، لإلمام محمد بن 

إدارة  األفغاني،  الوفا  أبو  تحقيق:  الشيباني،  الحسن 

القرآن والعلوم اإلسامية، كراتشي. 

بن  محمود  بن  الدين  خير  للزركلي،  األعــام   .3

محمد بن علي الزركلي الدمشقي )ت:١3٩6هـ(، دار 

العلم للمايين، ط١5، ٢00٢. 

٤. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عاء الدين 

الحنفي  الكاساني  أحــمــد  بــن  مسعود  بــن  بكر  ــو  أب

)ت:58٧هـ(، دار الكتب العلمية، ط٢، ١٩86م. 

ــار  واآلثـ األحــاديــث  تخريج  فــي  المنير  الــبــدر   .5

الدين  سراج  الملقن  ابن   ، الكبير الشرح  في  الواقعة 

أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 

اهلل  وعبد  الغيط  أبو  مصطفى  تحقيق:  )ت:80٤ه(، 

الرياض  الهجرة،  دار  كمال،  بن  ياسر  و سليمان  بن 

السعودية، ط١، ٢00٤م. 

واآلثـــار  األحــاديــث  تخريج  فــي  المنير  الــبــدر   .6

الدين  سراج  الملقن  ابن   ، الكبير الشرح  في  الواقعة 

أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 

اهلل  وعبد  الغيط  أبو  مصطفى  تحقيق:  ـــ(،  )ت:80٤ه

الرياض  الهجرة،  دار  كمال،  بن  ياسر  و سليمان  بن 

السعودية، ط١، ٢00٤م. 

بن  أحمد  بــن  محمود  الــهــدايــة،  شــرح  البناية   .٧

الدين  بــدر  الغيتابي  حسين  بــن  أحمد  بــن  موسى 

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  )ت:855هــــ(،  العيني 

ط١، ٢000م. 

العدل  أبو  الدين  الفداء زين  أبو  التراجم،  تاج   .8

الحنفي  الــجــمــالــي  الــســودونــي  قطلوبغا  بــن  قــاســم 

يوسف،  رمضان  خير  محمد  تحقيق:  )ت:8٧٩ه(، 

دار القلم، دمشق، ط١، ١٩٩٢م. 

بن  محمد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج   .٩

محمد بن عبد الرزاق الحسيني، الُملّقب بمرتضى، 

الزبيدي )ت:١٢05هـــ(، مجموعة من المحققين، دار 

الهداية. 

وصلة  والملوك،  الرسل  يخ  تار الطبري،  يخ  تار  .١0

كثير بن  يخ الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن  تار

صلة  )ت:3١0هـــ(،  الطبري  جعفر  أبو  اآلملي،  غالب 

يخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي )ت:36٩هـ(،  تار

دار التراث، بيروت، ط٢، ١38٧. 

كنز الدقائق، مع حاشية  ١١. تبيين الحقائق شرح 

فخر  البارعي،  محجن  بن  علي  بن  عثمان  الشلبي، 

الحاشية  ـــ(،  ــ ــ )ت:٧٤3ه الحنفي  الزيلعي  الــديــن 

لشهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس 

األميرية،  الكبرى  المطبعة  ـــ(،  ــ )ت:١0٢١هـ لبي  الّشِ

بوالق، القاهرة، ط١، ١3١3. 

الحنفية،  طــبــقــات  ــي  ف الــمــضــيــة  الــجــواهــر   .١٢

محي  القرشي،  اهلل  نصر  بن  محمد  بن  الــقــادر  عبد 
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كتب  محمد  مــيــر  )ت:٧٧5هـــــــ(،  الحنفي   الــديــن 

خانة، كراتشي. 

ألبي  ي،  القدور رة على مختصر  النّيِ الجوهرة   .١3

الحنفي  اليمني  الحدادي  محمد  بن  علي  بن  بكر 

)ت:800هـ(، المطبعة الخيرية، ط١، ١3٢٢. 

نعيم  أبــو  األصفياء،  وطبقات  األولــيــاء  حلية   .١٤

موسى  بن  إسحاق  بن  أحمد  بن  اهلل  عبد  بن  أحمد 

بجوار  السعادة،  ٤30هـــ(،  )ت:  األصبهاني  مهران  بن 

، ١٩٧٤م.  محافظة مصر

عبد  بــن  أحمد  بــن  طاهر  ى،  الــفــتــاو خاصة   .١5

جامعة  من  مخطوط  )ت:5٤٢هـــ(،  ي  البخار الرشيد 

السعودية،  يــاض،  الــر جامعة  مكتبة  سعود،  الملك 

الرقم العام: ١5١5. 

عبد  أبــو  الــديــن  شمس  النباء،  أعــام  سير   .١6

الذهبي،  قايماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  اهلل 

األرنــاؤوط،  شعيب  بإشراف  المحققين  من  مجموعة 

مؤسسة الرسالة، ١٩85. 

عبد  ذهــب،  من  أخبار  في  الذهب  شــذرات   .١٧

العكري  الــعــمــاد  ابـــن  محمد  بــن  أحــمــد  بــن  الــحــي 

محمود  تحقيق:  )ت:١08٩هـــ(،  الفاح  ابو  الحنبلي 

دار  األرنـــاؤوط،  القادر  عبد  أحاديثه  خــّرج  األرنـــاؤوط، 

، دمشق، بيروت، ط١، ١٩86.  ابن كثير

اإلمــام  خــان  لقاضي  الصغير  الجامع  شــرح   .١8

رسالة  )ت:5٩٢هـــ(،  وزجندي 
ُ
األ منصور  بن  الحسن 

الــقــرى،  م 
ُ
أ جامعة  ــدكــتــوراه،  ال درجـــة  لنيل  مقدمة 

العام  حنيف،  محمد  اهلل  ــد  أس ــداد  إعـ الــســعــوديــة، 

الجامعي:١٤٢٢، ١٤٢3. 

بن  اهلل  عبيد  الشريعة  لصدر  الــوقــايــة،  شــرح   .١٩

ومعه  )ت:٧٤٧هــــــ(،  المتوفي  المحبوبي،  مسعود 

منتهى النقاية، للدكتور صاح محمد أبو الحاج، دار 

الوراق، ط١، ٢006. 

بن  اهلل  عبيد  الشريعة  لصدر  الــوقــايــة،  شــرح   .٢0

ومعه  )ت:٧٤٧هــــــ(،  المتوفي  المحبوبي،  مسعود 

منتهى النقاية، للدكتور صاح محمد أبو الحاج، دار 

الوراق، ط١، ٢006. 

بن  محمد  الــديــن  كمال   ، القدير فتح  شــرح   .٢١ 

ــابــن الــهــمــام  ــمــعــروف ب عــبــد الـــواحـــد الــســيــواســي ال

المبتدي  بــدايــة  شــرح  الــهــدايــة  على  )ت:86١هــــــ(، 

آياته  وخـــّرج  عليه  ق 
ّ
عل )ت:5٩3هـــــ(،  للمرغيناني 

دار  المهدي،  غالب  الـــرزاق  عبد  الشيخ  وأحاديثه 

الكتب العلمية، بيروت. 

بن  محمد  الدين  كمال   ، القدير فتح  شــرح   .٢٢ 

ــابــن الــهــمــام  ــمــعــروف ب عــبــد الـــواحـــد الــســيــواســي ال

المبتدي  بــدايــة  شــرح  الــهــدايــة  على  )ت:86١هــــــ(، 

آياته  وخـــّرج  عليه  ق 
ّ
عل )ت:5٩3هـــــ(،  للمرغيناني 

دار  المهدي،  غالب  الـــرزاق  عبد  الشيخ  وأحاديثه 

الكتب العلمية، بيروت. 

ــة  ــدول ال فـــي عــلــمــاء  الــنــعــمــانــيــة  الــشــقــائــق   .٢3

الخير  أبو  خليل،  بن  مصطفى  بن  أحمد  العثمانية، 

دار  ـــ(،  ــ )ت:٩68ه زاده،  كبرى  طــاش  الدين  عصام 

الكتاب العربي، بيروت، ١٩٧5. 

٢٤. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر 

إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت: 3٩3هـ(، 

، دار العلم للمايين،  تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار
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بيروت، ط٤، ١٩8٧م. 

بن  محمد  اهلل  عبد  أبــو  الكبرى،  الطبقات   .٢5

البغدادي  البصري  بالوالء  الهاشمي  منيع  بن  سعد 

ــابـــن ســعــد )ت:٢30هــــــــــــ(، تــحــقــيــق:  ــروف بـ ــعـ ــمـ  الـ

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ط١، ١٩٩0م. 

الوقاية، لعبد الحي  الرعاية على شرح  ٢6. عمدة 

الكتب  دار  اللكنوي،  الحليم  عبد  بــن  محمد  بــن 

العلمية، بيروت، ط١، ٢0١6. 

بن  محمد  بن  محمد  الهداية،  شرح  العناية   .٢٧

كمل الدين البابرتي، المتوفي )ت:٧86هـ(،  محمود أ

 . دار الفكر

ــإلمــام فــخــر الــديــن  ى قــاضــي خـــان، ل ــتــاو ٢8. ف

وزجـــنـــدي، 
ُ
أبـــي الــمــحــاســن الــحــســن بــن مــنــصــور األ

دار  ي،  البدر مصطفى  سالم  تحقيق:  ـــ(،  )ت:5٩٢هـ

الكتب العلمية، ط١، ٢00٩. 

ألبــي  الحنفية،  تــراجــم  فــي  البهية  الــفــوائــد   .٢٩

الهندي،  اللكنوي  الحي  عبد  محمد  الحسنات 

 اعــتــنــى بــتــصــحــيــحــه: الــســيــد مــحــمــد بـــدر الــديــن 

أبو فراس النعساني، دار الكتاب اإلسامي، القاهرة. 

والفنون،  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف   .30

كاتب جلبي المشهور بحاجي  مصطفى بن عبد اهلل 

المثنى،  مكتبة  )ت:١06٧هـــــــ(،  المتوفي  خليفة، 

بغداد، ١٩٤١. 

الدين  لــجــال  الــهــدايــة،  شــرح  فــي  الكفاية   .3١

الــخــوارزمــي،  الحنفي  الــكــرالنــي  الــديــن  بــن شــمــس 

ــانــي 
َ

الــحــّق أحــمــد  محمد  تحقيق:  )ت:٧6٧هــــــــ(، 

األفغاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢0١٩م. 

سهل  أبــي  بــن  أحــمــد  بــن  محمد  المبسوط   .3٢

السرخسي )ت:٤83ه(، دار المعرفة، بيروت، ١٩٩3م. 

تكملة  )ت:مـــع  المهذب  شــرح  المجموع   .33

يحيى  الدين  محيي  يا  زكر أبو  والمطيعيه(،  السبكي 

 . ي )ت:6٧6هـ(، دار الفكر بن شرف النوو

تكملة  ــع  )ت:مـ الــمــهــذب  ــرح  ش المجموع   .3٤

يحيى  الدين  محيي  يا  زكر أبو  والمطيعيه(،  السبكي 

 . ي )ت:6٧6هـ(، دار الفكر بن شرف النوو

ــو الــمــعــالــي بــرهــان  35. الــمــحــيــط الــبــرهــانــي، أبـ

بن  بن عمر  العزيز  بن عبد  بن أحمد  الدين محمود 

عبد  تحقيق:  )ت:6١6هــــ(،  الحنفي  ي  البخار مــازة 

 الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ط١، ٢00٤م. 

األصــبــحــي  ــس  ــ أنـ ــن  ــ ب ــك  ــالـ مـ ــة،  ــ ــدون ــمــ ــ ال  .36

بيروت، العلمية،  الكتب  دار  )ت:١٧٩هـــ(،   المدني 

ط١، ١٩٩٤م. 

همام  بــن  الـــرزاق  عبد  بكر  ــو  أب المصنف،   .3٧

)ت:٢١١هـــ(،  الصنعاني  اليماني  الِحْميري  نافع  بن 

المجلس  األعــظــمــي،  الــرحــمــن  حــبــيــب  تــحــقــيــق: 

 - اإلســامــي  المكتب  مــن  يطلب  الهند،  العلمي، 

بيروت، ط٢، ١٤03. 

اهلل  عبد  أبو  الدين  شهاب  البلدان،  معجم   .38

ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي )ت: ت 6٢6هـ(، 

دار صادر بيروت، ط٢، ١٩٩5م. 

قلعجي،  رواس  محمد  الفقهاء،  لغة  معجم   .3٩

حامد صادق قنيبي، دار النفائس،ط٢، ١٩88م. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. د. ياسين خضير عباس

قلعجي،  رواس  محمد  الفقهاء،  لغة  معجم   .٤0

حامد صادق قنيبي، دار النفائس،ط٢، ١٩88م. 

ــار  ــ وآث الــمــؤلــفــيــن  ــاء  ــن أســـمـ ــي ــارف ــع ال ٤١. هــديــة 

المصنفين، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 

المعارف  وكالة  ـــ(،  )ت:١3٩٩هـ البغدادي،  الباباني 

الجليلة، استانبول، ١٩5١. 

٤٢. وفــيــات األعـــيـــان: ألبـــي الــعــبــاس أحــمــد بن 

)ت:  خلكان  بــن  بكر  أبــي  بــن  إبــراهــيــم  بــن  محمد 

 68١هـ(، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر ، بيروت،

 .١٩، ١٩٩٤00

***




