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ABSTRACT:
The current study includes two parts: First part offers the author’s life which comprises: his name,
birth, origin, surname, scholars, learners, writings, death, and scientific status. Second part presents the
rewritten text that contains the scientists’ opinions in regard to the rule of smoking, where some of
them consider it as it is permissible, while the others consider it as it is prohibited. Then, I mentioned
the two groups’ evidences. Finally, I stated the author’s preponderant speech which emphasized the
prohibited condition.
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رسالة يف حكم رشب الدخان :ملحمد بن حممد بن مصطفى بن عثامن أيب سعيد اخلادمي
(ت1176هـ)  /دراسة وحتقيق
م.م .ظاهر عيل أمحد عايد
املديرية العامة لرتبية األنبار ،وزارة الرتبية – العراق
zahrly422@gmail.com

يتكلم البحث احلايل عن جانبني :اجلانب األول :احلديث عن حياة املؤلف والتي تشتمل عىل اسمه ،ووالدته ،ونسبه ،ولقبه،
وكنيته ،وشيوخه ،وتالميذه ،ومؤلفاته ،ووفاته ،ومكانته العلمية .اجلانب الثاين :فهو النص املحقق والذي تضمن أقوال العلامء
حول احلكم يف رشب الدخان ،وقد رجح بعضهم االباحة ،والبعض اآلخر رجح املنع .بعد ذلك ،بيان أدلة الفريقني .ويف هناية
البحث تم بيان القول الراجح للمؤلف والذي رجح فيه جانب املنع.
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل املَب ُعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد األمني وعىل آله وصحبه الغر
امليامني والتَّابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين.
أ َّما بعدَّ :
فإن دراسة الفقه اإلسالمي من أي جانب ،حيقق للمجتمع الذي نعيش فيه ،وللعامل بأكمله فوائد
ِ
ِ
متعددة ،منها :أن التَّفـقه يف الد ِ
والسنَّة النَّبوية
ين يعد من أفضل األعامل ،ملا د َّلت عليه النُّصوص القرآنية ُّ
الَّشيفة ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ف َل ْو ََل َن َف َر ِم ْن ُكل فِ ْر َق ٍة ِمن ُْه ْم َط ِائ َف ٌة ل ِ َي َت َف َّق ُهوا ِيف الد ِ
ين﴾ (التوبة.)122 :
َّ
ِ
ال عن ذلكَّ ،
خريا ُيفقهه يف الدين)( )1فض ً
أن معرفة األحكام
وقوله _ صىل اهلل عليه وسلمَ ( :من ُيرد اهلل به ً
عني املسلم عىل اَللتزام بتلك األحكام ،وتضبط حياة املجتمع من أفراد
الفقهية املُتعلقة بأفعال النَّاس ُت ُ
ٍ
رشيد ،باعتبار َّ
أن وظيفة الفقيه ،قائمة عىل استنباط صورة تنظيمية كاملة حلياة
رشعي
ومجاعات بمنهج
ٍّ
الَّشيفة.
والسنَّة النَّبوية َّ
املجتمع يف كل زمان ،يف ضوء الكتاب ُّ
َّ
وإن ممَّا أنعم اهلل به عىل هذه األُمة أن ق َّيض هلا علامء أجالء وهبوا أنْفسهم للعطاء فرتكوا لنا _ رمحهم اهلل_ تراث ًا
ِ
ِ
فن ِمن الفنون إَل
عظي ًام ،وكنوز ًا ثمينة ،وثروة علمية عظيمة يف الفنون شت ،،فام من علم من العلوم ،وَل ٍّ
خاضوا فيه واستنبطوا منه الدُّ رر واجلواهر ،ومن مجلة مآثرهم ما تركوه لنا من كنوز ومعلومات ضمنها
خمطوطاهتم التي اكتظت هبا املكتبات يف العامل امجع ومنها ما أنا بصدد حتقيقها لينتفع منا أهل العلم يف وجه
اخلصوص والناس أمجع فكان سبب اختياري لتحقيقها ،وكان سبب اختياري لتحقيق هذا املخطوط هو:
1ـ قيمة الرساله العلمية والفقهية ،حيث ُيعترب من كتب املهمة يف املذهب احلنفي.
الرتاث اإلسالمي ا َّلذي مل يسنح الفرصة ألصحابه ،إن ينَّشوه وحيققوه حت ،يستفيد منه اجلميع.
 -2إحياء ُّ
 -3رفت املكتبات بمصدر جديد لالنتفاع منه ،ايض ًا تعريف الناس بمؤلف مطمور غط ،التأريخ صفة.
 -4ومن اَلسباب األخرى يف اختياري لتحقيق هو اجلمع بني التأليف والتحقيق.
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كل عمل حيتاج إىل ٍ
ٍ
أن َّ
غري َّ
رج َّوة خصوص ًا إذا كان هذا العمل
جهد
وتعب؛ لكي يصل املُريد إىل النَّتيجة املَ ُ
عم ً
ال علمي ًا فقهي ًاَ ،ل سيام إذا كان حتقيق خمطوطة من خمطوطات تراثنا اإلسالمي القديم ،وقد واجهتني بعض
الصعوبات خالل ِ
قيامي بعملية التَّحقيق.
ُّ
فال خيف ،عىل أحد الوضع األمني املربك ا َّلذي تعيشه البالد بصورة عامة ،وكذلك صعوبة احلصول عىل بعض
املصادر ا َّلتي ذكرها املؤلف يف كتابه.
العيل القدير،
ومع كل ما تقدم فقد يرس اهلل يل وأعانني ،فله احلمد وله الشكر عىل كل حال ،هذا وأسأل اهلل
َّ
عيل بحسن النية ،وقبول العمل ومن اهلل التَّوفيق
ا َّلذي كان خري معني يل عىل خدمة هذا الرسالة ،أن يم َّن َّ
وبعد التوكل عىل اهلل قسمت بحثي إىل قسمني عىل النحو اَليت:
القسم األول :القسم الدرايس:
ويشتمل عىل ثالثة مباحث:
املبحث األول :بيان حياة املؤلف :وفيه أربعة مطالب.
املطلب األول :اسمه ووَلدته ونسبه ،ولقبه وكنيته.
املطلب الثاين :شيوخه وتالميذه ورحالته.
املطلب الثالث :مؤلفاته.
املطلب الرابع :مكانته العلمية ،ووفاته.
املبحث الثاين :منهجي يف التحقيق .
املبحث الثالث :وصف النسخ اخلطية ،ونامذج من نسخ املخطوط وفيه مطلبان:
املطلب األول :وصف النسخ اخلطية املعتمدة يف التحقيق.
املطلب الثاين :نامذج من نسخ املخطوط.
القسم الثاين :النص املحقق:
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وفيه أربعة مطالب.

أوالً :اسمه:
هو حممد بن حممد بن مصطف ،بن عثامن ،أبو سعيد ،اخلادمي(.)2
ثاني ًا :والدته ونسبه:
ولد اخلادمي عام 1113ه – 1701م ،أصله من بخارى( ،)3ومولده ووفاته يف قرية خادم(،)4
من توابع ُقونِية( ،)5جده عثامن قدم من بلخ( )6وتوطن بلدة خادم(.)7
ثالث ًا :لقبه:
لقب(رمحه اهلل تعاىل) بالقاب متعددة كام وجدهتا يف كتب الرتاجم وهي عىل النحو اَليت:
 .1اخلادمي.
 .2الرومي(.)8
 .3احلسيني.
 .4النقشبندي.
 .5احلنفي(.)9
لذا فإن لقب اخلادمي هو أكثر شهر ًة نسب ًة إىل قرية (خادم) التي ولد وتويف فيها(.)10
راب ًعا :كنيته:
وكنية الشيخ حممد اخلادمي هي( :أبو سعيد)

()11

أوالً :شيوخه:
تف َّقه عىل أبيه وجده ،وشيخه أمحدي ،ومل أعثر له يف كتب الرتاجم عىل غري ذلك(.)12
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ثان ًيا :تالميذه:

ِ
ِ
احلنفي امل ْعروف بطات
الرومي
السيد عيل اآليدين،
السيد حسني بن َ
مل أعثر له عىل تالميذ غري واحد وهوَ ،
ِ
ِ
السيد
َزاده( ،)13درس بِ َب َلد اخلادمي ثم ِيف َب ْلدة مغنيسا إىل أن تويف هبا سنة  1213للهجرةَ ،له حاشية عىل حاشية َ
اجب .وح ِ
احل ِ
اش َية عىل رشح العقائد العضدية(.)14
َ
لَّشح ا ْل َعضد ملخترص ا ْبن ْ َ
ثال ًثا :رحالته:
اَلرحتال يف طلب العلم كان ديدن العلامء األوائل؛ ملا له من األثر يف بناء شخصية األنسان علم ًيا؛ لذا مل
يتخلف اإلمام اخلادمي عن ركب األوائل؛ إذ ارحتل إىل إسطنبول( )15مرتني:
كثريا من الكتب يف التفسري واحلديث والفقه واألصول والكالم
األوىل :بعد أن حفظ القرآن الكريم ,وقرأ ً
واملنطق و البالغة والتصوف يف خادم ارحتل إىل إسطنبول ملتح ًقا بدروس أمحدي قضا بادي( .)16وفيها اهن،
الكتب األساسية لتعلم اللغتني العربية والفارسية حت ،نال إجازة فيهام ,فهو إمام متمكن من اللغة العربية وهذا
واضحا يف مؤلفاته التي ألفها يف اللغة العربية.
ما جاء
ً
الثانية :بعد أن عاد إىل خادم و تقلد التدريس يف مدرستها حقبة من الزمن .عاد إىل إسطنبول ملتح ًقا بدرس
الطمأنينة(.)17

 .1جممع احلقائق يف أصول الفقه .مطبوع -دار الكتب العلمية بريوت -لبنان(د ط)(د ت).
 .2منافع الدقائق وهو رشح ملجمع الدقائق .مطبوع -تركيا -استانه.
 .3حاشية عىل درر احلكام ,يف فقه احلنفية .مطبوع يف كلية اإلمام األعظم ،بتحقيق :عامد منهل سالن
اجلبوري.
 .4الربيقة املحمودية يف رشح الطريقة املحمدية للربكيل( )18مطبوع -دار الكتب العلمية بريوت -لبنان،
تنقيح -أمحد فتحي عبد الرمحن.
 .5رشح الرسالة الولدية للغزايل وهو مفقود(.)19
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 .6الوصايا .خمطوط غري حمقق(.)20
 .7حقيقة كلمة التوحيد عند الكالميني والصوفية .مخطوط(.)21
 .8رسالة يف حكم قراءة آية الكريس عقب الصالة .خمطوط(.)22
 .9خزائن اجلواهر .خمطوط (.)23
 .10رسالة يف تفسري البسملة .مطبوع -يف كلية اإلمام األعظم.
 .11حاشية عىل تفسري سورة اإلخالص .خمطوط حمقق يف( )2016حتقيق:أ.م هارون بكر اغلو.
 .12حاشية عىل تفسري سورة النبأ .خمطوط قيد التحقيق يف كلية العلوم اَلسالمية بغداد /ثائر جلوي
علوان /وحممد محد اهلل مجعة.
 .13رسالة يف تفسري قوله :إن بعض الظن إثم.خمطوط-اململكة العربية السعودية-الرياض-رقم
احلفظ.6-11588 :
 .14رسالة يف تفسري :قل اللهم مالك امللك.)24(
 .15رسالة يف تفسري :قد أفلح املؤمنون خمطوط(.)25
 .16رسالة الدخان ,والتي انا بصدد حتقيقها.

مكانته العلمية ،ووفاته.
أوالً :مكانته العلمية:
يعترب اخلادمي من علامء احلنفية ،فقيه ،أصويل ،حمدث ،صويف منطقي ،مفرس ،درس يف خادم كام اشتهر بدرس
ألقاه يف آيا صوفيا

()26

بإستنبول ،يف تفسري الفاحتة(.)27

ثاني ًا :وفاته:
تذكر كتب الرتاجم أنَّه تويف يف قرية خادم يف 1176( :هـ)(.)28
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 مقابلة النسخ بعضها البعض ،وإثبات الصواب من النسخ يف املتن. جعلت النسخة املرصية هي (األصل)؛ وذلك لقلة السقط ،والتحريف ،وكوهنا نسخت قبل النسخالباقية.
 وضع الكلامت أو اجلمل الساقطة من النسخة (األصل) وما أضيفه من النسخ (ب) و(ج)و(د) ووضعهابني معقوفتني هكذا.] [ ،
 اإلشارة اىل الكلامت املأخوذ من النسخ (ب) و(ج)و(د) واإلشارة إليها يف اهلامش. ترمجت لألعالم الذين ذكرهم املصنف عند ورود العلم ألول مرة إَل املشهورين ،فلم أترجم هلمكاخللفاء الراشدين واألئمة األربعة.
 عرفت أغلب األماكن والبلدان التي وردت يف املخطوط إَل األماكن املعروفة ،فلم أترجم هلا. أثبت الكلامت اإلمالئية بالرسم اإلمالئي املعارص ،ومل أرش إىل ذلك يف اهلامش اكتفاء بام ذكرته هنا ،مثل(املسيله ،املسألة).
 -التنقيط والتشكيل ووضع عالمات التنصيص.

 أثبت اآليات القرآنية برسم املصحف الَّشيف. خرجت األحاديث واآلثار من مضاهنا ،وإن كان احلديث يف البخاري ومسلم اكتفيت به ،وإن مل يكنفيها خرجته من املصادر األخرى.
 وضعت فهارس علمية للكتاب ملزيد من الفائدة مثل فهارس لآليات القرآنية ،واألعالم ،والبلدان،واملصادر واملراجع.
 األقواس التي استعملتها يف التحقيقالمجلد ( )30العدد ( )1لسنة ()2020
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أ -القوسان املزهران ﭽ ﭼ حلرص اآليات الكريمة التي وردت يف النص.
ب -القوسان املعقوفان [ ] ملا يضاف اىل األصل من النسخ األخرى مع اإلشارة اىل ذلك يف

اهلامش.

خمطوط رسالة الدخان من املخطوطات الغنية باملادة العلمية وقد حصلت عىل اربع نسخ للمخطوط.
 _1النسخة األوىل :مكتبة وزارة اَلوقاف املرصية وهي األصل ورمزت هلا(أ).
ـــــ اسم املخطوط  :الدخان.
ـــــ التصنيف :فقه حنفي.
ـــــ اسم املؤلف :حممد بن حممد بن مصطف ،اخلادمي.
ـــــ اسم الناسخ :غري معروف
ـــــ عدد اللوحات.)1( :
ـــــ عدد األسطر  )24( :سطر يف كل صفحة.
ـــــ عدد الكلامت )13( :يف كل سطر تقريب ًا.
ـــــ لون املداد :أمحر  ،واملحتوى أسود .
ـــــ تاريخ النسخ . )1157( :
ــــــ نوع اخلط :خط التعليق.
ــــــ رقم املخطوط. )1238( :
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 _2النسخة الثانية:
ـــــ اسم املخطوط :الدخان  /مكتبة اجلامعة اَلسالمية مصورة عن مكتبة املدرسة الشمسية بذمار ورمزت
هلا(ب).
ـــــ التصنيف :فقه حنفي.
ـــــ اسم املؤلف :حممد بن حممد بن مصطف ،اخلادمي.
ـــــ اسم الناسخ :غري معروف
ـــــ عدد اللوحات)1( :
ـــــ عدد األسطر  )13( :سطر يف كل صفحة .
ـــــ عدد الكلامت )9-7( :يف كل سطر تقريب ًا .
ـــــ تاريخ النسخ :غري موجود.
ــــــ نوع اخلط :خط التعليق.
ــــــ رقم املخطوط)7350( :
 _3النسخة الثالثة:
ـــــ اسم املخطوط :الدخان  /مكتبة دار الكتب القطرية ورمزت هلا(ج).
ـــــ التصنيف :فقه حنفي.
ـــــ اسم املؤلف :حممد بن حممد بن مصطف ،اخلادمي.
ـــــ اسم الناسخ :غري معروف.
ـــــ عدد اللوحات. )1( :
ـــــ عدد األسطر  )21( :سطر يف كل صفحة .
ـــــ عدد الكلامت )13( :يف كل سطر تقريب ًا .
ـــــ تاريخ النسخ :غري موجود.
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ــــــ نوع اخلط :خط التعليق .
ــــــ رقم املخطوط.)121( :
 _4النسخة الرابعة:
ـــــ اسم املخطوط :الدخان  /مكتبة الغازي خرسو بك برساييفو ورمزت هلا(د).
ـــــ التصنيف :فقه حنفي.
ـــــ اسم املؤلف :حممد بن حممد بن مصطف ،اخلادمي.
ـــــ اسم الناسخ :غري معروف.
ـــــ عدد اللوحات. )1( :
ـــــ عدد األسطر  )21( :سطر يف كل صفحة .
ـــــ عدد الكلامت )13/11( :يف كل سطر تقريب ًا .
ـــــ تاريخ النسخ :غري موجود.
ــــــ نوع اخلط :خط التعليق .
ــــــ رقم املخطوط.)2270( :
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد لوليه والصلوة عىل نبيه ،وآله( )29وبعد[ ،فاعلم أن]( )30الدخان( )31كثر( )32فيه الفتاوى ،والقيل ،والقال،
وألف فيه الرسائل القصار ،والطوال ،فافتتن( )33فيه األنام وحتري اخلواص والعوام ،اذ ذهب( )34بعض عىل
إباحته( ،)35وبعض( )36عىل حظريته(.)37
فتبني ([ )38أن ] ()39احلق إنام ()40يكون ببيان

()41

أدلة الفريقني ،ثم ترجيح الطرف الذي تقتيض القاعدة

()42

ترجيحه( ،)43فأقول( )44أدلة الفرقة( )45األوىل :احلظر حكم رشعي ،وذا( )46إما معلوم من الَّشع بالبداهة أو بالنظر،
واألول منتف [بداهة]( ،)47وكذا الثاين ،إذ النظر [إما]()48من جمتهد أو من غريه([ ،)49و]()50األول منتف؛ ألنه مل
يثبت [فيه](.)51
رواية وَل دراية( ،)53( )52وقد انقرض وكذا الثاين ،اذ َل اعتبار لنظر الغري يف الَّشعيات ،فبقي عىل اباحته اَلصلية
ويقربه صنيع بعضهم من دفع ادلة النافني اوَل :ثم احلكم ببقائه عىل اَلباحة اَلصلية(.)54
وأما( )55الفرقة الثانية :فبعضهم احتج( )56باألذى ،وبعضهم( )57باخلبث لتنفر الطبع السليم( ،)58و[بعضهم]

()59

باإلرساف ،لكونه اضاعة مال فيام َل حيتاج اليه( ،)60و[بعضهم]( )61بالبدعة( )62املمنوعة.
ملخالفته بحكمه( )63مَّشوعية السواك من دفع اَلذى وازالة الرائحة الكرهية وتطهري الفم [الذي هو موضع
القرآن]

()64

و[بعضهم]( )65باإلسكار( )66كام يف اَلبتداء ،ولو لبعض وقد يستدل بغريها(.)67
ثم أقول ،لعل احلق مع الفرقة الثانية ،إذ الظاهر أن املطلب ظني ،فلو فرض ورود املنع عىل[أفراد]( )68هذه
األدلة ،فالظاهر أنه(َ )69ل خيرجها( )70عن الظنية ،ولو سلم ذلك

()71

فال شك ،يف افادة جمموعها قوة صاحلة

للمقام([ )72إىل أن حياد رتبة القطع وإنه وإن انقرض املجتهد بالتذبذب] ( ،)73وأمر انقراض املجتهد اختاليف ،بل
املجتهد يف املسألة ممكن يف عرصنا ولو سلم ذلك فال[نسلم انقراضه يف املسألة؛ ألن اَلجتهاد منجز عند
بعض ،ولو سلمه أنه وأن مل يثبت خطرية الدخان من املجتهد عىل طريق اخلصوص لكن]( )74جيوز دخوله
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[حتت]( )75بعض قواعده( ،)76وإن لنظر العلامء العامي مدخال يف بعض النظريات الَّشعية[وإن مجيع النظريات
الَّشعية ليست بموقوف عىل املقدمات اَلجتهادية إذ يعرف العلامء العادل بعض األحكام عن األدلة ببعض
الطرق]( ،)77كدَللة النص

()79( )78

هذا(.)80

ثم نقول َل شك يف ايراث هذه اَلختالفات شبهة( )81فيه ،و[قد قال يف التلويح واملنح] ( :)83()82احلرمات تثبت
بالشبهات( ،)84ويف احلديث ((من وقع يف الشبهات( )85وقع يف احلرام))

()86

وأيضا يرجح احلظر عىل اإلباحة [عند التعارض]( )87ويقدم قول ()88األورع( )89واألعلم( )90عند تعارض

()92( )91

اقوال( )93العلامء ،واَلستقراء شاهد إنام( )94يف جانب( )95املانعني ،وأيضا قالوا( :)96اإلرصار عىل اَلباحة صغرية

()97

بل حيتمل أن يكون كبرية عند قصد التلهي( ،)98واألصح ( )99يف املباح حساب واحلساب هلك ،وأيضا َل خيف،
يف قوته

()100

و[شهرته]

()101

يف الفسقة ،فاستعامل غريهم [تشبيه]

()102

هلم[وشبهة القوم منهم]( ،)103وأيضا قد

[قرن]( )104به هني [السلطان]( ،)105وهو فيام يتعلق [بمصلحتهم فيجب اتباعه]( ،)106وَلشك( )107أن اَلحتياط[إنام
هو]( )108يف اَلنفاق ،واما يف بعض املواضع من رواية احلديث عن بعض التفاسري ،فالظاهر أنه مما(َ )109ل يعول
عليه نعم ،لو( )110مل يقطع([ )111بوضعه] ([ )112باحلديث الضعيف إن]( ،)113وقع يف احتياط يشء من األحكام،
فريجح العمل باحلديث( )114الضعيف ،وان مل يوجب كام نقل عن( )115أذكار النووي([ ،)117( )116وَل خيف ،يف كفاية
الرجحان فيام نحن فيه كام أشري إليه من الرسالة الَّشيفة](0)118حرره الفاضل العامل العامل الكامل اخلادمي سنة
.1157
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.1

األذكار  :أليب زكريا حميي الدين حيي ،بن رشف النووي (ت676 :هـ) ،اجلفان واجلايب  -دار ابن حزم للطباعة والنَّش ،ط :ط1 -
1425هـ2004 -م.)36/1(،

.2

األعالم للزركيل :خلري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس ،الزركيل الدمشقي (ت1396 :هـ) ،دار العلم للماليني – ط -اخلامسة
عَّش  -أيار  /مايو  2002م(.)68 /7

.3

أنوار الربوق يف أنواء الفروق :أبا العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف (ت684 :هـ) :عامل
الكتب ،ط :د/ط ،د/ت(.)219/1

.4

حتفة املحتاج يف رشح املنهاج :ألمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي ،املكتبة التجارية الكربى بمرص لصاحبها مصطف ،حممد ،ط:د-ط،
 1357هـ  1983 -م(.)309-8

.5

التعريفات الفقهية :ملحمد عميم اإلحسان املجددي الربكتي ،دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة يف باكستان 1407هـ -
1986م)،ط1424 ،1 :هـ .)43/1(2003 -

.6

تكملة املعاجم العربية :لرينهارت بيرت آن ُد ِ
وزي (املتوىف1300 :هـ) وزارة الثقافة واإلعالم ،اجلمهورية العراقية ،ط ،1 :من - 1979
 2000م(.)346/4

.7

حاشية عىل سورة اإلخالص َلبن سينا : :أليب سعيد اخلادمي  ,حتقيق :أ .م هارون بكر أوغلوا( ,ب .ط)2016 ,م.)72( :

.8

الدر املختار وحاشية ابن عابدين :حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي (ت1252 :هـ) ،دار الفكر-بريوت ،ط:
1412 ،2هـ 1992 -م (.)459-6

.9

رشح التلويح عىل التوضيح :لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين (ت793 :هـ) ،مكتبة صبيح بمرص ،ط :بدون طبعة وبدون
تاريخ(.)251/1

رشف الدين اخللييل الشافعي القادري (ت1147 :هـ) :طبعة مرصية
 .10فتاوي اخللييل عىل املذهب الشافعي :ملحمد بن حممد ،ابن َ َ
قديمة(.)156/2
 .11مسالك األبصار يف ممالك األمصار :ألمحد بن حيي ،بن فضل اهلل القريش العدوي العمري ،شهاب الدين (ت749 :هـ) ،املجمع الثقايف،
أبو ظبي ،ط 1423 ،1 :هـ(.)189/3
 .12املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري
(ت261 /هـ) حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،كتاب الزكاة ،باب النهي عن املسألة (.)718 /2
 .13مطالب أويل النهي يف رشح غاية املنته :،ملصطف ،بن سعد بن عبده السيوطي شهرة ،الرحيبان ،مولدا ثم الدمشقي احلنبيل (ت:
1243هـ) ،املكتب اإلسالمي ،ط1415 ،2 :هـ 1994 -م.)217-6(،
 .14معجم البلدان :لشهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي (ت626 :هـ) ،دار صادر ،بريوت -ط -الثانية 1995 ،م
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(.)353 /1
 .15معجم املفرسين «من صدر اإلسالم وحت ،العرص احلارض» :لعادل نوهيض
قدم لهُ :مفتي اجلمهورية اللبنانية َّ
الش ْيخ حسن خالد ،مؤسسة نوهيض الثقافية للتأليف والرتمجة والنَّش ،بريوت – لبنان ،ط1409 ،3 :
هـ  1988 -م (.)210 /1
 .16معجم املؤلفني :لعمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (ت1408 :هـ) ،مكتبة املثن - ،بريوت ،دار إحياء الرتاث
العريب بريوت (.)301 /11
 .17املغرب يف ترتيب املعرب :لنارص بن عبد السيد أب ،املكارم ابن عىل ،أبو الفتح ،برهان الدين اخلوارزمي املُ َطر ِزى (ت610 :هـ) ،دار
الكتاب العريب ،ط :د/ط_ د/ت)37/1(.

( )1املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :ملسلم بن احلجاج أيب احلسن القشريي النيسابوري (ت/
261هـ) حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،كتاب الزكاة ،باب النهي عن املسألة (.)718 /2
( - )2األعالم للزركيل :خلري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس ،الزركيل الدمشقي (ت1396 :هـ) ،دار العلم للماليني – ط -اخلامسة
عَّش  -أيار  /مايو  2002م(.)68 /7
(ُ )3ب َخارى :بالضم :من أعظم مدن ما وراء هنر جيحون وأجلها ،وبينها وبني النهر يومان ،وكانت قاعدة ملك السامانية ،معجم البلدان :لشهاب
الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي (ت626 :هـ) ،دار صادر ،بريوت -ط -الثانية 1995 ،م (.)353 /1
( )4قرية خادم :وهي قرية من توابع قنوية ,وقنوية :هي مدينة مجيلة من أعظم مدن اإلسالم يف بالد الروم هبا وبأقرصى سكن ،ملوكها ،وهي
موضع مدينة القريوان وتقع يف تركيا اآلن  .معجم البلدان (.)415/4
( )5قونية :سبق تعريفها.
( )6بلخ :مدينة مشهورة بخراسان ،وهي أجل مدن خراسان وأذكرها وأكثرها خريا وأوسعها غلة ،حتمل غلتها إىل مجيع خراسان وإىل خوارزم،
وقيل :إن أول من بناها هلراسف امللك ،وقيل :بل اإلسكندر بناها ،وكانت تسم ،اإلسكندرية قديام .معجم البلدان (.)480 ،479 /1
( )7األعالم للزركيل (.)68 /7
( )8األعالم للزركيل ( ,)68 /7ومعجم املؤلفني :لعمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (ت1408 :هـ) ،مكتبة املثن- ،
بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب بريوت (.)301 /11
( )9معجم املؤلفني (.)31 /12
( )10األعالم للزركيل (.)68 /7
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( )11األعالم للزركيل (.)68 /7
( )12معجم املفرسين «من صدر اإلسالم وحت ،العرص احلارض» :لعادل نوهيض قدم لهُ :مفتي اجلمهورية اللبنانية َّ
الش ْيخ حسن خالد ،مؤسسة
نوهيض الثقافية للتأليف والرتمجة والنَّش ،بريوت – لبنان ،ط 1409 ،3 :هـ  1988 -م (.)210 /1
( )13معجم املؤلفني.)8/4( :
( )14هدية العارفني :إلسامعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباين البغدادي (ت1399 :هـ) ،طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية
استانبول ، 1951أعادت طبعه باألوفست :دار إحياء الرتاث العريب بريوت  -لبنان (.)328 /1
( )15إسطنبول :وهي القسم الواقع بالعدوة الَّشقية من النهر وهي مدينة يف سفح جبل داخل البحر نحو تسعة أميال وهي قسم من القسطنطينية،
وهي اآلن استانبول وأسالمبول واألستانة وهي اآلن مدينة تركية .مسالك األبصار يف ممالك األمصار :ألمحد بن حيي ،بن فضل اهلل القريش
العدوي العمري ،شهاب الدين (ت749 :هـ) ،املجمع الثقايف ،أبو ظبي ،ط 1423 ،1 :هـ(.)189/3
( )16مل اجد له ترمجة يف املصادر.
( )17حاشية عىل سورة اإلخالص َلبن سينا : :أليب سعيد اخلادمي  ,حتقيق :أ .م هارون بكر أوغلو( ,ب .ط)2016 ,م.)72( :
( )18معجم املؤلفني ()178 /2
( )19األعالم للزركيل (.)68 /7
( )20توجد نسخة منه يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اَلسالمية
يف اململكة العربية السعودية /الرياض ،حتت رقم .]09814[ :خزانة الرتاث  -فهرس خمطوطات (.)816/19
( )21توجد نسخة منه يف دار الكتب القطرية /قطر/الدوحة /قسم العقيده وعلم الكالم حتت رقم ،]538[ :و مكتبة املخطوطات /الكويت/
حتت رقم ]1013 [:عن الظاهرية .]5351[ :خزانة الرتاث  -فهرس خمطوطات (.)738 /71
( )22األعالم للزركيل (.)68 /7
( )23توجد نسخة منه يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اَلسالمية  /اململكة العربية السعودية  /الرياض حتت رقم]1-07509 [:
خزانة الرتاث  -فهرس خمطوطات (.)712 /11
( )24األعالم للزركيل (.)68 /7
( )25معجم املؤلفني (.)238 /12
( )26آيا صوفيا :رصح ًا فنيا ومعامريا فريدا من نوعه يف اسطنبول منطقة السلطان أمحد .اإلشارات إىل معرفة الزيارات :لعيل بن أيب بكر بن عيل
اهلروي ،أيب احلسن (ت611 :هـ) ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،ط 1423 ،1 :هـ(.)53/1
( )27األعالم للزركيل ( .)68 /7ومعجم املؤلفني (.)178 /2
( )28األعالم للزركيل ( ،)68 /7ومعجم املفرسين من صدر اإلسالم وحت ،العرص احلارض ()630 /2
( )29لفظة" :وآله" ساقطة من (د).
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( )30يف (أ) و(ب) و(ج)" :فأمر" وما أثبته من (د).
( )31يف (د) زيادة لفظة" :يشء".
( )32يف (ب)" :كثري".
( )33يف (ب)" :فافتن".
( )34عبارة " :فافتتن فيه األنام وحتري اخلواص والعوام اذ ذهب " ساقطة من (د).
( )35ومن قال باإلباحة بعض احلنفية من املتأخرين :كالشيخ عبد الغني النابليس الذي ألف فيه رسالة سامها( الصلح بني اإلخوان يف اباحة رشب
الدخان) ،وابن عابدين ،والشيخ حممد العبايس صاحب الفتاوى املهدية ،وصاحب الدر املختار وغريهم ( .الدر املختار وحاشية ابن عابدين(-6
 .)459ومن املالكية :عيل اجلوهري وله رسالة سامها (غاية البيان حلل رشب ماَل يغيب العقل من الدخان) وقال أيضا أكثر املتأخرين من املالكية:
منهم الصاوي ،وصاحب هتذيب الفروق ،وغريهم ( .الفروق للقرايف( .)217-1ومن الشافعية :الشربامليس ،واحللبي ،وعبد القادر بن حممد
الطربي الذي له رسالة سامها (رفع اَلشتباك عن تناول التنباك) ( .حتفة املحتاج يف رشح املنهاج( .)309-8ومن احلنابلة :الشوكاين ،والكرمي
املقديس وله رسالة يف ذلك سامها(الربهان يف شأن رشب الدخان) .مطالب أويل النهي يف رشح غاية املنته.)217-6(،
( )36يف (د)" :واآلخر".
( )37ومن قال يف حتريم الدخان :بعض املتأخرين من احلنفية :كالشيخ الَّشنباليل ،واملسريي ،وصاحب الدَّ ر املنتق( .،الدر املختار وحاشية ابن
عابدين( ) 459-6واما من املالكية :السنوري ،وابراهيم اللقاين ،وغريهم ( .مطالب أويل النهي يف رشح غاية= =املنته .)218-6(،ومن
الشافعية :القليويب ،ونجم الدين الغزي .ومن احلنابلة بعض العلامء النجديني ،والشيخ امحد البهويت .وهناك بعض املتأخرين ايضا قالوا بكراهته
منهم ابن عابدين وابو السعود ،من احلنفية ،والَّشواين من الشافعية ،وامحد بن حممد التميمي والرحيباين ،والبهويت من احلنابلة ( .مطالب أويل
النهي يف رشح غاية املنته.)217-6(،
( )38يف (ب) زيادة حرف" :و".
( )39ما بني املعقوفتني زيادة من الباحث وهي زيادة يقتضيها السياق.
( )40يف (ب) زيادة لفظة" :إن".
( )41لفظة" :ببيان" ساقطة من (ب).
( )42ويقصد هبا ( أن اَلصل يف اَلشياء اإلباحة حت ،يرد الَّشع بتحريمه)
( )43عبارة " :فتبني احلق إنام يكون ببيان أدلة الفريقني ثم ترجيح الطرف الذي يقتىض القاعدة ترجيحه " ساقطة من (د).
( )44يف (د)" :وأقوى" (ب)(ج)" :فأقوى".
( )45يف (ب)" :الفريقني".
( )46يف (د)" :وذلك".
( )47يف (أ) و(ب) و(ج)" :بالرضورة" وما أثبته من (د).
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( )48ما بني املعقوفتني ساقطة من (أ) و(ب) و(ج) وما أثبته من(د).
( )49يف (د)" :الغري".
( )50ما بني املعقوفتني سقط من (أ) و(ب) و(د) وما أثبته من (ج).
( )51يف (أ) و(ب) و (ج)" :منه" وما أثبته من (د).
()52عبارة " :وَل دراية " ساقطة من (ج)
( )53دراية :وهو تنبؤ وتكهن ،أخبار باملستقبل ،تنجيم .تكملة املعاجم العربية :لرينهارت بيرت آن ُد ِ
وزي (املتوىف1300 :هـ) وزارة الثقافة
واإلعالم ،اجلمهورية العراقية ،ط ،1 :من  2000 - 1979م(.)346/4
( )54لفظة" :األصلية" ساقطة من (ب) و(ج).
( )55لفظة "وأما" ساقطة من (د).
( )56يف (د)" :احتج بعضهم" وهو تقديم وتأخري.
( )57يف (ج)" :وبعض".
( )58أنوار الربوق يف أنواء الفروق :أبا العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف (ت684 :هـ) :عامل الكتب،
ط :د/ط ،د/ت(.)219/1
( )59يف (أ) و(د)" :بعض" وما أثبته من (ب) و(ج).
رشف الدين اخللييل الشافعي القادري (ت1147 :هـ) :طبعة مرصية
( )60فتاوي اخللييل عىل املذهب الشافعي :ملحمد بن حممد ،ابن َ َ
قديمة(.)156/2
( )61يف (أ) و(ب) و(د)" :بعض" وما أثبته من (ج).
( )62البدعة :اللغة :احلدث يف الدين بعد اإلكامل .واستبدعه :عده بديعا .وبدعه :نسبه إىل البدعة .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :أليب نرص
إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب (ت393 :هـ)،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني – بريوت ،ط 1407- 4 :هـ 1987 -
م( ،)1184/3واَلصطالح :من ابتدع األمر أحدثه ثم غلب عىل الزيادة يف الدين أو النقصان منه .النهر الفائق رشح كنز الدقائق :لرساج الدين
عمر بن إبراهيم بن نجيم احلنفي (ت 1005هـ)،حتقيق :أمحد عزو عناية ،دار الكتب العلمية ،ط1422 ،1 :هـ 2002 -م(.)242/1
( )63يف (د)" :باحلكمة".
( )64ما بني املعقوفتني ساقطة من(أ) و(ب) و(ج) وما أثبته من (د).
( )65يف (أ) و(ج) و(د)" :بعض" وما أثبته من (ب).
( )66يف (د)" :اإلسكار".
( )67أنوار الربوق يف أنواء الفروق للقرايف(.)217/1
( )68ما بني املعقوفتني ساقطة من (أ) وما أثبته من (ب) و(ج) و(د).
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( )69عبارة " :فالظاهر انه " ساقطة من (د).
( )70يف (د)" :خيرج".
( )71لفظة" :ذلك" ساقطة من (د).
( )72عبارة " :صاحلة للمقام " ساقطة من (د).
( )73ما بني املعقوفتني ساقطة من (أ) و(ب) و(ج) وما أثبته من (د).
( )74ما بني املعقوفتني ساقطة من (أ) و(ج) و(ب) وما أثبته من (د).
( )75ما بني املعقوفتني ساقطة من (أ) و(ب) و(ج) وما أثبته من (د).
( )76يف (د)" :قواعدهم".
( )77ما بني املعقوفتني ساقطة من (أ) و(ب) و(ج) وما أثبته من (د)ٍ.
( )78يف (د)" :كالدَللة بالنص".
( )79دَللة النص( :هي فهم غري املنطوق من املنطوق بسياق الكالم ومقصوده ،وقيل هي اجلمع بني املنصوص وغري املنصوص باملعن ،اللغوي،
ويسميها عامة األصوليني فحوى اخلطاب) كشف األرسار رشح أصول البزدوي :لعبد العزيز بن أمحد بن حممد ،عالء الدين البخاري احلنفي (ت:
730هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي ،ط :د-ط/د-ت (.)73/1
( )80لفظة" :هذا" ساقطة من (ب).
( )81يف (د)" :اَلختالف الشبهة".
( )82يف (أ) و(ب) و(ج)" :يف املنح والتلويح" وما أثبته من (د).
( )83وهو كتاب :لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين (ت793 :هـ).
( )84رشح التلويح عىل التوضيح :لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين (ت793 :هـ) ،مكتبة صبيح بمرص ،ط :بدون طبعة وبدون
تاريخ(.)251/1
( )85يف(ب) و (ج ) و(د)" :الشبهة".
( )86هذا جزء من حديث ونصه :عن النعامن بن بشري ،قال :سمعته يقول :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،يقول - :وأهوى النعامن
بإصبعيه إىل أذنيه  « -إن احلالل بني ،وإن احلرام بني ،وبينهام مشتبهات َل يعلمهن كثري من الناس ،فمن اتق ،الشبهات استربأ لدينه ،وعرضه ،ومن
وقع يف الشبهات وقع يف احلرام ،كالراعي يرع ،حول احلم ،،يوشك أن يرتع فيه ،أَل وإن لكل ملك مح ،،أَل وإن مح ،اهلل حمارمه ،أَل وإن يف
اجلسد مضغة ،إذا صلحت ،صلح اجلسد كله ،وإذا فسدت ،فسد اجلسد كله ،أَل وهي القلب» .صحيح مسلم .كتاب املساقات ،باب أخذ احلالل
وترك الشبهات ( )1219/3برقم.]1599[ :
( )87ما بني املعقوفتني ساقة من (أ) و(ب) و(ج) وما أثبته من (د).
( )88يف (ج) زيادة لفظة" :الورع".
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( )89يف (د)" :الورع عىل غريه".
( )90لفظة" :األعلم" ساقطة من (د).
( )91يف (د)" :التعارض".
( )92صفة الفتوى واملفتي واملستفتي :أليب عبد اهلل أمحد بن محدان بن شبيب بن محدان النمريي احلراين احلنبيل (ت695 :هـ)،حتقيق :حممد نارص
الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي – بريوت ط.)42/1(1397 ،3 :
( )93يف (د)" :قول".
( )94يف (ج) و(د)" :أهنام".
( )95عبارة" :يف جانب" مكررة يف (أ).
( )96لفظة" :قالوا" ساقطة من(ج).
( )97يف(ب) و(ج)" :املباح" ولفظة" :اإلباحة" ساقطة من (د).
( )98عبارة " :بل حيتمل أن يكون كبرية عند قصد التلهي " ساقة من (ب) و(ج) و(د).
( )99يف (أ) و(ج) و(د) زيادة لفظة" :أن" وهي زيادة َل يقتضيها السياق.
( )100لفظة" :قوته" ساقطة من (د).
( )101يف (أ) و(ب) و (ج) " :كثرته " وما أثبته من (د).
( )102يف (أ) و(ب)" :تشبه" وما أثبته من (ج) (د).
()103ما بني املعقوفتني ساقطة من (أ) و(ب) و(ج) وما أثبته من (د).
( )104يف (أ)" :قرره".
( )105يف (أ)و (ب) و(ج)" :سلطاين" وما أثبته من (د).
( )106ما بني املعقوفتني ساقطة من (أ) و(ب) و (ج) وما أثبته من (د).
( )107يف (د)" :وَل خيف ،أيضا ألن".
( )108ما بني املعقوفتني ساقطة من (أ) (و) و(ج) وما أثبته من (د).
( )109لفظة" :مما" ساقطة من (ب).
( )110يف (د)" :إن".
( )111يف (د)" :يقع".
( )112فيام بني املعقوفتني ساقطة من (أ) و(ج) وما أثبته من (ب)و(د).
( )113ما بني املعقوفتني ساقطة من (أ) و(ب) و(ج) وما أثبته من (د).
( )114يف (د)" :به" ولفظة" :الضعيف" ساقطة من(د).
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( )115يف (د)" :كام يف أذكار النووي".
( )116قال اإلمام النووي( :قال العلام ُء من املحدثني والفقهاء وغريهم :جيوز و ُيستحب العمل يف الفضائل والرتغيب والرتهيب باحلديث
الضعيف ما مل يكن موضوع ًا) .األذكار  :أليب زكريا حميي الدين حيي ،بن رشف النووي (ت676 :هـ) ،اجلفان واجلايب  -دار ابن حزم للطباعة
والنَّش ،ط :ط1425 1 -هـ2004 -م.)36/1(،
( )117جء يف هناية النسخة(ب)" :تم بعون اهلل وحسن توفيقه من قلم الفقري" ،وجاء يف هناية( :ج)" :متت الرسالة للفاضل العامل حممد خادمي
رمحه اهلل".
( )118الزيادة من (د) وجاء يف هنايتها" :للفاضل العريف اخلادمي".
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