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 المقدمة
وعلى اله وصحبه الحمد هلل رب العالمين  والصالة  والسالم على سيد األنام محمد 

 وسلم.
 أما بعد ... 

فان دراسة وتحقيق كتب الفقه مع مشقتها، متعة ال تدانيها متعة، وفوائد ال يمكن إجمالها 
أو حصرها، وثمرة عظيمة، يجنيها الباحثون وطالبوا العلم، وفيها إثراء للمكتبات ما فيها، ونقلها 

ذلك من غبار الخزانات إلى نور المكتبات وعيون الباحثين والدارسين، جيال بعد جيل، وما كان 
، وإيضاحها للناس، لتكون لهم منهجا وسلوكا، يصلون بها إال بالعناية بكتاب هللا وسنة رسوله 

إلى طريق البر والرشاد والهدى والصواب.وحري بكل طالب أن يطلع على هذا الكم الهائل من 
 المخطوطات، ليرى قدر الجهد المبذول فيها، وما تحتويه من فكر عظيم، فيحس بأهمية إبرازه
إلى حيز الوجود، بعد أن كان حبيس األدراج التي يعلوها الغبار، مع تهديد التآكل والتلف لها، 

 وقد تكون نتيجة إهمال تلك المخطوطات تلفها وضياعها، وحرمان األمة من علم تنتفع به.
ومن هذا المنطلق، فان اهتمامنا منصبًا على دراسة وتحقيق مخطوطات الفقه، فأخذنا 

ارس المخطوطات المتوافرة في المكتبات، وكلما لفت نظرنا مخطوط بحثنا عن نطالع في فه
مكانة مؤلفه بين الفقهاء، ومكانة الكتاب بين كتب الفقه، حتى وقع اختيارنا على )اإلدراك 

 لضعف أدلة تحريم التنباك( للصنعاني، مستمدين العون والعزم من هللا تعالى، ومتوكلين عليه. 
 ي البحث أن قسمناه على مبحثين: وقد اقتضى عملنا ف

 المبحث األول: دراسة المؤل ِّف والمؤلَّف، وفيه مطلبين: 
 المطلب األول: دراسة عن الصنعاني.

 المطلب الثاني: دراسة عن المؤلَّف )النسخة الخطية(. 
 المبحث الثاني: وتضمن النص الذي حققته، وكان عملي فيه كاآلتي: 

الفقهاء، ورد كل ذلك إلى مضانه، وترجمة األعالم والتعريف باألماكن، ثم النسخ، وتوثيق آراء  .1
التعريف بالكلمات والمصطلحات المهمة، وغيرها من أمور التحقيق. وإذ انتهينا، قمنا بوضع ثبت 

 للمصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق والدراسة.
 وأخيرا... 

له علما ينتفع به لالقفهسي، وصدقة جارية لنا، نسأل هللا أن يكون عملناخالصا لوجهه، وأن يجع
 عسى هللا أن يبعث    فينا الهمة من جديد لبحث آخر في مخطوط آخر نفيد به ونستفيد.

بِّيلَ    َوهللُا ُهَو الُمَوف ُِّق، َوُهَو َيهدِّي السَّ



   

 
 

2952 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  
Issn:2071-6028 

 احملور اخلامس : حتقيق املخطوطات 

 اإلدراك لضعف أدلة حتريم التنباكلإلمام حممد 

 هـ(1182بن إمساعيل الصنعانياملتويف )

 دراسة وحتقيق
 

 لمبحث االولا
 دراسة عن المؤل ِّف

 المطلب األول
 اسمه، كنيته، لقبه، نسبته، مولده، نشأته

: هو اإلمام محمد بن إسماعيل بن صالح ، وهذا االسم قد أجمع عليه كل من اسمه
 . ((1))ترجم للصنعاني

 .((2)): كني بـ )أبي إبراهيم( كنيته
 : لق ب الشيخ الصنعاني بألقاب عدة، منها: لقبه

 .((3)) األمير 
 (5)في اليمن التي ولد فيها ((4))الكحالني. نسبة للمدينة كحالن. 
 (6)الصنعاني. نسبة للمدينة صنعاء في اليمن التي نشأ فيها. 
 (7)المؤيد باهلل. 

، ((8)): إن جميع من ترجم لإلمام محمد بن إسماعيل نسبه إلى مدينة صنعاء نسبته
 .((9))بقولهم الصنعاني

 

                                                 

، مالحق 558/  1، تراجم شعراء الموسوعة الشعرية 38/  6، األعالم 127/  2( ينظر: البدر الطالع (1))
 .8/  5تراجم الفقهاء الموسوعة الفقهية 

 ( ينظر: المصادر السابقة.(2))
، معجم 1001/  7، نزهة الخواطر  1/918،حلية البشر38/  6األعالم ، 127/  2( ينظر: البدر الطالع (3))

 .9/56المؤلفين
َكْحالُن: اسم موضع في اليمن بينه وبين صنعاء أربعة وعشرون فرسخا، وبينه وبين كحالن وذمار ثمانية ((4))

/  4بلدان فراسخ، وهي من أشهر مخاليف اليمن، وفيه بينون ورعين وهما قصران عجيبان. ينظر: معجم ال
439. 

 .9/56، معجم المؤلفين38/  6، األعالم 127/  2(ينظر:البدر الطالع (5))
، معجم 1001/  7، نزهة الخواطر  1/918،حلية البشر38/  6، األعالم 127/  2(ينظر: البدر الطالع (6))

 ، 1/513، فهرس الفهارس 9/56المؤلفين
 .9/56، معجم المؤلفين38/  6، األعالم 127/  2ينظر: البدر الطالع  ((7))
( هي عاصمة اليمن ، أحسن مدنا بناء وأصحها هواء وأعذبها ماء، وأطيبها تربة وأقلها أمراضًا،  وهي قليلـة (8))

تخــر  اآلفــات والعلــل بناهــا صــنعاء بــن ازال بــن عنيــر بــن عــابر بــن شــالب، شــبهت بدمشــق فــي كثــرة بســاتينها، و 
مياههــا وصــنوا فواكههــا. قـــال محمــد بــن أحمــد الهمـــذاني: أهــل صــنعاء فــي كـــل ســنة يشــتون مــرتين ويصـــيفون 

 .18/  1مرتين،. ينظر: آثار البالد وأخبار العباد 
، تراجم شعراء 127/  2، البدر الطالع 38/  6، األعالم 5/  1( ينظر: إتحاا النبالء ببيان تسمية العلماء(9))

 .8/  5، مالحق تراجم الفقهاء الموسوعة الفقهية 558/  1عرية الموسوعة الش
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 : مولده ونشأته
ولد الصنعاني رحمه هللا في مدينة كحالن وهي من اليمن في جمادى اآلخرة سنة 

 (1)هـ( .1099)
ونشأ الصنعاني في صنعاء واخذ العلم عن والده وعلمائها بعد أن انتقل إليها وعمره ثمان 

 (2)المدينة المنورة. إلىمكة واخذ من علمائها ثم  إلىسنوات.ثم انتقل 
 لمطلب الثانيا

 شيوخه، تالمذته
 شيوخه:

 ن منهم .يتلقى اإلمام الصنعاني العلم عن شيوخ كثير 
الشيخ زيد بن محمد بن الحسن ابن االمام المنصور باهلل القاسم بن محمد الحسني: شيخ صنعاء  -1

( في علم اإليجاز. من كتبه )المجاز إلى حقيقة اإلمامةفي العلوم اآللية في عصره من بيت 
 ((3))هـ.1124وفيالبالغة.ت

بن احمد اليمنى الصنعانى المعروا بابن  اإللهالشيخ عبدهللا بن على بن احمد بن محمدان عبد  -2
 (4). صنف من الكتب إرسال الذوابة على مسألة الصحابة .1147سنة  وفيالوزير المزيدى ت

 (5)هـ.1139وفيعلي بن محمد العنسي جمال الدين اليمني ت  -3
 تالمذته:

 ذكر المترجمون للصنعاني عددا من طلبة العلم، منهم: 
إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد الكوكباني، يتصل نسبه بالمهدي أحمد بن يحيى الحسني: فقيه  -1

هـ(، وصنف كتبا  1223 - هـ1169زيدي، أصله من كوكبان )باليمن( ومولده ووفاته بصنعاء)
 (6)ورسائل فقهية، منها )كشف المحجوب عن صحة الحج بمال مغصوب(.

 (7).هـ  له تحفة االخوان في اسانيد صحيب البخاري 1199 وفيالقاضى أحمد بن محمد قاطن ت -2

                                                 

، تراجم شعراء 127/  2، البدر الطالع 38/  6، األعالم 5/  1إتحاا النبالء ببيان تسمية العلماء (1)
 .8/  5، مالحق تراجم الفقهاء الموسوعة الفقهية 558/  1الموسوعة الشعرية 

 المصادر السابقة.(2)
 .61/  3ينظر: األعالم للزركلي  (3)
 .34/  2ينظر: هدية العارفين  (4)
 .471/  1ينظر: حلية البشر (5)

 .48/  1ينظر:األعالم (6)
 .248/  1ينظر:تذكير النابهين (7)
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القاضى احمد بن صالب بن أبى الرجال اليمني صفي الدين المورخ الخطيب بصنعاء توفي سنة  -3
 (1)هـ صنف مطلع البدور، ومجمع البحور. 1092

الحسن بن إسحا  بن المهدي أحمد بن الحسن، الحسني: من فضالء الزيدية ونبالئهم. ولد في   -4
هـ وتفقه في مدينة ذمار، وتقلب في الواليات حتى كان 1093الغراس )من أعمال صنعاء( سنة
 (2)هـ. 1160سنة   وفيعامال على بالد تعز وما واالها ت

محمد بن إسحا  بن المهدي أحمد بن الحسن: إمام زيدي يماني. ولد بالغراس في حضرة جده  -5
فة، فجرت بينه وبين المتوكل على هللا القاسم هـ، وتعلم بصنعاء. وترشب للخال1090المهدي سنة 

 (3).ـه1167وفي بن الحسين أمور انتهت باعتقاله مدة ت
 المطلب الثالث

 مكانته العلمية، المناصب التي توالها، مصنفاته، وفاته
 أوال: مكانته العلمية: 

كان للصنعاني مكانة علمية عالية، فقد كان إماما عالما حافظا زاهدا، فقيها  في بالده، 
حيا السنة وقضى على البدعة فجلس للتدريس وبذل فيه جهده حتى اشتهر وعال قدره وارتفع أ

 (4)سهمه وصار مرجعا ألهل العلم ببالده ونهض بالدعوة.
 ثانيا: المناصب التي توالها:

فاستمر كذلك  (5)اإلمام المنصور باهلل أيامصنعاني الخطابة بجامع صنعاء ال اإلمامتولى 
 .(6)المهديإلى أيام ولده اإلمام 

  : ثالثا: مصنفاته وآثاره العلمية

                                                 

 .88/  1ينظر: هدية العارفين   (1)
 .184/  2ينظر:  األعالم  (2)
 .30/  6ينظر:األعالم (3)
، تراجم شعراء 127/  2، البدر الطالع 38/  6، األعالم 5/  1إتحاا النبالء ببيان تسمية العلماء ينظر:(4)

 .8/  5، مالحق تراجم الفقهاء الموسوعة الفقهية 558/  1الموسوعة الشعرية 
إلى الحق صاحب اليمن  هـ ، من ساللة الهادى 1029القاسم بن محمد بن على، المنصور باهلل، توفى سنة  (5)

من أئمة الزيدية، ولد ونشأ فى أطراا صنعاء، بايع له خلق كثير باإلمامة، كان حازما شجاعا وبعث رسله إلى 
القبائل، فقوي أمره. وقاتل نواب السلطنة التركية في اليمن، فتغلب على كثير من أصقاعه، وأطبق أهل الجبال 

لى أن توفي في شهارة. له تآليف منها االعتصام فى الحديث مات على طاعته. وكان حازما شجاعا. استمر إ
 .183/  5، األعالم 120/  8قبل إتمامه، واألساس لعقائد األكياس فى أصول الدين. ينظر: معجم المؤلفين 

ين هللا: )(6) هـ( من  1050 -هـ  999المصادر السابقة. هو: الحسين بن القاسم بن علي العياني، الَمْهدي لِّدِّ
ئمة الزيدية باليمن فقيه، اصولي، اديب. قام باإلمامة بعد أبيه. وكانت إقامته بصنعاء. وقاتله بعض معارضيه، أ

فقتل في البْون )شمالي صنعاء( وكان فصيحا مناظرا، له كتب منها )التحدي للعلماء والجهال( و )تفسير غريب 
 .252/  2، األعالم 41/  4خ( ينظر: معجم المؤلفين  -القرآن 
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أوردوا مصنفات ومؤلفات لإلمام الصنعاني كثيرة منهم من حصرها بمائة مؤلفة ومنهم 
 :  (1)المائتين وفيما يلي بعض هذه المصنفات إلىمن أوصلها 

 إجابة السائل شرح بغية األمل                     مطبوع -
 الذي بين يدي               اإلدراك لضعف أدلة التنباك.                          -
 إرشاد النقاد إلى تيسير االجتهاد -
 افترا  األمة إلى نيف وسبعين فرقه -
 من أدران اإللحاد                    مطبوعتطهير االعتقاد  -
 التنوير في شرح الجماع الصغير لجالل السيوطي في أربع مجلدات -
 توضيب األفكار شرح تنقيب األنظار               مطبوع -
 ثمرات النظر في علم األثر                           مطبوع -
 رفع األستار ألبطال أدلة القائلين بفناء النار -
 ل السالم شرح بلوغ المرام                     مطبوعسب -
 )منحة الغفار( حاشية ضوء النهار -
 نقل الباحث بإقامة األدلة بصحة الوصية للوارث                   سبق وان حقق  -
 اليواقيت في المواقيت                            مخطوط -

 :رابعا: وفاته
 .(2)هـ 1182الصنعاني في شهر شعبان سنة  اإلمامتوفي 

 
 المبحث الثاني

 دراسة عن المؤلَّف
 المطلب األول

 اسم الكتاب، وسبب تأليفه،           
 وتوثيق نسبة المؤلف إلى مؤلفه         

 أوال: اسم الكتاب: 

                                                 

/  1، فهرس مكتبة المصطفى 558/  1، فهرس شعراء الموسوعة الشعرية 124/  2ينظر: هدية العارفين  (1)
160. 

، تراجم شعراء 127/  2، البدر الطالع 38/  6األعالم  5/  1إتحاا النبالء ببيان تسمية العلماء ينظر:(2)
 .8/  5قهية ، مالحق تراجم الفقهاء الموسوعة الف558/  1الموسوعة الشعرية 
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هذا من خالل استقراء الفهارس العامة للمكتبات التي اطلعنا عليها، فقد ذكروا أن اسم 
الكتاب الذي بين أيدينا هو: ) االدراك لضعف ادلة تحريم التنباك(، كما ان العنوان هذا مثبت 

 على أصل النسخة الخطية.
وان المصادر المتخصصة في بيان مؤلفات العلماء ذكرت هذا العنوان لالمام 

 . (1)الصنعاني
 ثانيا: سبب تأليفه للكتاب: 

جوابًا عن سؤال وجه إليه حول شجرة التنباك هل لقد برز سبب التأليف واضحا، وهو 
 هي من قسم الحالل أم الحرام.

 ثالثا: توثيق نسبة المؤلف إلى مؤلفه : 
لقد ذكر بعض من ترجم للصنعاني على أن له مؤلف هو )اإلدراك لضعف أدلة تحريم 

 . (2)التنباك( 
 المطلب الثاني

 يهامنهج المؤلف في الكتاب، والمصادر التي اعتمد عل
 أوال: منهج المؤلف في الكتاب

 من خالل متابعة الصنعاني في مؤلفه، وجدنا أنه قد اتبع منهجا معينا، وذلك كاآلتي: 
استدل على المسألة باألدلة الشرعية من اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة واآلثار 
المروية عن الصحابة والتابعين وبكمية ال بأس بها، إال أننا الحظنا عدم حكمه على الحديث من 

 حيث الصحة والضعف والبطالن. 

ا، فتارة ينسب األقوال إلى طريقته في اإلحالة: للصنعاني طريقتان في نسبة األقوال إلى أصحابه .1
الكتب، سنن البيهقي وصحيب البخاري وصحيب مسلم ،وتارة ينسبها إلى مؤلفيها كالهيتمي وغيره 
،  أما طريقته في النقل من الكتب السابقة فيذكر الكتاب ثم يذكر الرأي وتارة يذكر الرأي ثم 

 الكتاب.

ا فكره وعقله، وأبدى رأيه وهو انه ابطل لم يكن الصنعاني مجرد ناقل جامع لآلراء، بل أعمل فيه .2
 ادلة من قال بان التنباك من قسم الحرام بان أدلتهم وضعت بغير ما أريد لها.

 
 

                                                 

 .2/124، هدية العارفين3/51ينظر: كشف الظنون  - (1)
 ينظر: المصادر السابقة. (2)
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 ثانيًا: المصادر التي اعتمد عليها المؤلف: 
 اعتمد اإلمام الصنعاني على مصادر ذكرها في هذه المخطوطة، وهذه المصادر هي: 

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوا بن تاج العارفين بـن علـي التوقيف على مهمات التعاريف:  -
عبـد الخـالق  38هـ(، عـالم الكتـب 1031بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: 

 م.1990-هـ1410، 1القاهرة،ط-ثروت
الجــامع الصــحيب ســنن الترمــذي: محمــد بــن عيســى أبــو عيســى الترمــذي الســلمي، تحقيــق: أحمــد  -

 بيروت. –شاكر وآخرون ، دار إحياء التراث العربي  محمد
الجــامع المســند الصــحيب المختصــر مــن أمــور رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم وســننه وأيامــه    -

صـــحيب البخـــاري: محمـــد بـــن إســـماعيل أبـــو عبـــدهللا البخـــاري الجعفـــي ،المحقـــق: محمـــد زهيـــر بـــن 
بإضــافة تــرقيم تــرقيم محمــد فــؤاد عبــد ناصــر الناصــر، دار طــو  النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية 

 هـ.1422، 1الباقي(،ط
أبـــو عبـــد هللا محمـــد بـــن يزيـــد القزوينـــي  -وماجـــة اســـم أبيـــه يزيـــد  -ســـنن ابـــن ماجـــه: ابـــن ماجـــة  -

 بيروت. –هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،دار الفكر 273)المتوفى: 
ردي الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي السنن الكبرى: أحمد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى الُخْسـَرْوجِّ  -

، 3لبنــات،ط -هـــ(،المحقق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت 458)المتــوفى: 
 م. 2003 -هـ  1424

الفــردوس بمــأثور الخطــاب: شــيرويه بــن شــهردار بــن شــيرو يــه بــن فناخســرو، أبــو شــجاع الــديلمي   -
 -بســــــيوني زغلــــــول، دار الكتــــــب العلميــــــة  هـــــــ(،المحقق: الســــــعيد بــــــن509الهمــــــذاني )المتــــــوفى: 

 م.1986 -هـ  1406، 1بيروت،ط
المســـند الصـــحيب المختصـــر بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إلـــى رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم: أبـــو  -

هــــ، المحقـــق : مجموعـــة مـــن  261الحســـين مســـلم بـــن الحجـــاج القشـــيري النيســـابوري المتـــوفى : 
 بيروت. –المحققين، دار الجيل 

 الثالثالمطلب 
 أوصاف النسخة الخطية

 بعد التقصي والبحث عن المخطوطات، وجدنا نسخة واحدة فقط تحمل نفس العنوان. 
وبفضل هللا ومنته، استطعنا الحصول على النسخة التي اعتمدناها في التحقيق من مكتبة جامعة 

 الملك سعود بن عبد العزيز، وفيما يلي وصف موجز للنسخة: 
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 (.210ر8ضمن مجموع ) رقمها في المكتبة: -
 ( ورقة مكتوبة بخط النسخ. 7عدد أوراقها: ) -

 ( سطرًا. 24عدد سطور الصفحة: ) -

 ( كلمة. 17-15عدد كلمات السطر الواحد: ما بين ) -

 سم.  16×  22قياسها:  -

 ب(. 31 -ب 28ضمن مجموع )   -

الخميس،التاسع من تاريخ النسخ: في نهاية الكتاب ذكر الناسخ أنه تم الفراغ من كتابتها في يوم  -
 هـ.1308شهر ربيع األول من سنة 

 اسم الناسخ: محمد عبده بن محمد بن علي االسني. -

النسخة واضحة الخط، وكلماتها واضحة سهلة القراءة، قل ما وجدت فيها صعوبة في قراءة  -
الكلمات، وفيها قليل من الهوامش، أو الحواشي وضب فيها بعض المصطلحات، وبعض 

 عليقات، أو لتغيير بعض العبارات، أو إلكمال النقص.المبهمات والت
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 صورة أول املخطوط
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 صورة أخر املخطوط
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 المطلب الرابع
 منهجي في التحقيق

على نسخة واحدة فقط، لعدم  نابتحقيق هذا المخطوط، اعتمد ناقم نال بعد أن يسر هللا 
 يرتكز على الخطوات اآلتية:  ناوجود غيرها، كما مر آنفا، وكان منهج

 بنسخ المخطوط.  ناقم -
م ناأكمل -  النسخ.  ناوقو 
إلى ذلك  ينبعض الكلمات أو الحروا في الجمل أو النصوص كي تستقيم العبارة، مشير  ناأضف -

 في الهامش أنها من زيادتي. 
عزوها إلى مضانها من كتب ندقق في األقوال التي ذكرها كي ناناستقام النص، فرجع أنبعد  -

 الفقه، لتوثيق النص وتقويمه. 
بضبط النص القرآني، وتثبيت اسم السورة ورقم اآلية، وتخريج األحاديث النبوية الشريفة  ناقم -

ر الحكم على الواردة في النص من كتب الحديث، بذكر رقم الحديث والجزء والصفحة، وذك
بالتخريج، مميزا النص القرآني باألقواس المزهرة،  ناجده اكتفينالحديث إذا كان موجودا وإن لم 

 والحديث باألقواس ) (. 
والترضي والترحم في المواضع التي لم تذكر فيها.  كلمات التعظيم والصالة على النبي  ناأضف -

اسخ بعد ذكر النبي محمد صلى هللا عليه ومما يجدر التنبيه عليه في أكثر من موضع يضع الن
 وسلم عبارة )صلعم( واستبدلناها بـ)صلى هللا عليه وسلم( دون ذكر ذلك في الهامش.

 ما ورد في النص على وفق قواعد اإلمالء المتعارا عليها، دون اإلشارة في الهامش.   ناصحح -
ت الفقهية الواردة في النص لغة بالمصطلحا نامعاني الكلمات التي تحتاج إلى توضيب، وعر ف ابي ن -

 وشرعا. 
 الوارد ذكرهم في المخطوط. غير المشهورين لألعالم ناترجم -
باختصار بمؤلفيها وسنة وفاة كل منهم ونسبته إلى  نابالكتب التي نقل منها المؤلف، وعر ف ناعر ف -

 مدينته. 
 ها على حروا الهجاء. نالمصادر التي اعتمدنا ارتب -

 ختاما.. 
فيه من فضل، إال  ناالوصول إليه وعرضه وإيضاحه وبيانه، وما كان ل نااستطعهذا ما 

من  هللا وكرمه ونعمته وتيسيره وتوفيقه، أما الخطأ والسهو ومخالفة قواعد التحقيق فإن النقص 
توب إليه عن كل خطل وخطأ ونسيان، نستغفره و نة اإلنسان، وما غافر الذنب إال هللا فطبيع
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إلى هللا أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وأن ينفعنا به وينفع به كل طالب  ينومتوسل ينسائل
ما يخطه فالصالة والسالم على محمد وآله وصحبه ما صلى  ناعلم، فإن تم المقال ولم يبق لقلم
 المصلون واستغفر المستغفرون. 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

والصـالة والسـالم  ،وما حرمه فهو الذي تجتنبه على كل حـال ،الحمد هلل الذي ما حله فهو الحالل
وعلـى الـه  ،بيانـهُ  بإظهـاررمهُ والخبـاث هـي مـا حَ  ،ل علـى لسـانهعلى من جعل الطيبات هـي مـا ُحـ

 .الصواب إظهار أنوارحلفاء الكتاب وحلفائه في 
 ...وبعد
التي عـم شـرب  (2)تنورد السؤال عن حكم الشجرة المعروفة بالتنباك ويقال لها الت (1)ه[فان]

 أو(3)هــل مــن قســم الحــالل ،والشــام ،ومصــر ،والعــرا  ،والحــرمين ،دخانهــا غالــب العــوام فــي الــيمن
 ؟ (4)الحرام

 

                                                 

 في النسخة الخطية )فان( وغيرتها ليستقيم المعنى. -(1)
وهي السيجارة لفافة من قطع أورا  التبغ، ملفوفـة فـي ورقـة رقيقـة. تحتـوي معظـم السـجائر علـى توليفـة مـن  - (2)

التبـــغ المجفـــف. وبعـــض الســـجائر تحتـــوي علـــى فـــرخ مـــن التبـــغ المعـــاد توليفـــه، والـــذي يتكـــون مـــن قواعـــد األورا  
كهـة تحـتفب بالرطوبـة. ومعظـم السـجائر المطحونة وبعـض قطـع األورا . وينثـر علـى التوليفـة مـادة كيميائيـة ذات ن

لها فلتر )مرشب( في طرفها. وقد تـم اختـراع آلـة لتصـنيع السـجائر، فـي أوائـل الثمانينيـات مـن القـرن التاسـع عشـر. 
وقبل ذلك كانت كل السجائر تلفيدوًيا.أعلن العلماء في الستينيات من القرن العشرين أن مادتي القطـران والنيكـوتين 

تنشـاقهما أثنـاء التـدخين، يمكـن أن يسـببا سـرطان الرئـة، وأمـراو القلـب وغيرهـا مـن األمـراو. ومنـذ واللتين يتم اس
ذلك الحين صدرت في العديد من البالد قوانين، تطالب الشركات المنتجة للسـجائر، بوضـع بطاقـة علـى كـل علبـة 

ي اإلذاعــــة والتلفــــاز.ينظر:  ســــجائر وصــــناديقه الكرتونيــــة، بهــــا تحــــذير صــــحي، كمــــا ُمنعــــت إعالناتهــــا التجاريــــة فــــ
 .100الموسوعة العربية العالمية 

ارُع المكلَّف بين فعلهِّ وتركهِّ، وال يلحُقُه مدٌح شرعيٌّ وال ذمٌّ بفعلهِّ أو تركِّهِّ، إالَّ أن يقترَن  - (3) هو ما خيَّر الشَّ
 .46ه : فعُله أو ترُكه بنيٍَّة صالحٍة فُيثاُب على نيَّتِّهِّ. ينظر: تيسير علم أصول الفق

هو ما ثبت بدليل قطعي داللًة وثبوتًا مع الشدة في المنع وهو في مقابلة الفرو من المأمورات عند  - (4)
 الحنفية.

 .24/ 1، قواطع األدلة في األصول 28ينظر: تلخيص األصول : 
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 ،عالم الحرم (1)في تحريمها الشيخ احمد بن محمد بن حجر الهيتمي ألففانه قد  
عـــالم المدينـــة  (3)ة الســـندياثـــم الشـــيخ محمـــد حيـــ ،عـــالم الـــيمن (2)والقاضـــي حســـين المهـــال

 .(4)[دل عليهالكتاب والسنة]يمعرفة الصواب وما  أردتوانك  ،المنورة
 :فنقول 
مـا علـم منـه  ،إالوالحـل األشـجاراإلباحةفـي  أناألصـلعلم انه تقرر في الشريعة المحمديـة إ 

 .(6)حفب العقل والبدن (5)[لوجوب.] رمحَ والعقول فانه يُ  اإلضرارباألبدان

                                                 

في محلة أبي 909المصري ثمَّ المكي ولد سنة  هو: َأْحمد بن ُمَحمَّد بن حجر الوائلي السعدي الهيتمي -(1)
هِّ َوحفب اْلقَران ثمَّ اْنتقل إلى مصر فحفب  اَئة َوَنَشأ بَِّبَلدِّ الهيتم من إقليم الغربية بمصر في رجب تسع َوتِّْسعمِّ

يع اْلُعلُ  ْيخ عَماَرة المصري والرملي وأبى السحن البكري َوَغيرهم وبرع في َجمِّ وم ُخُصوصا مختصرات َوَقَرَأ على الشَّ
ْوو  فقه الشافعي وصن ف التصانيف اْلَحَسَنة ثمَّ اْنتقل من مصر إَِّلى َمكَّة المشرفة َوسبب اْنتَِّقاله َأنه اختصر الرَّ
للمقري َوشرع في َشرحه فأخذه بعض الحساد وفتته وأعدمه َفعظم َعَلْيهِّ اأْلَمر َواْشَتدَّ حزنه وانتقل إلى َمكَّة وصن ف 

ق المحرقة َوشرح الهمزية َوشرح اْلعباب َماَت في سنة بَها اْلكتب ال َواعِّ ْنَهاج َوالصَّ مفيدة تحفة اْلُمْحَتاج شرح اْلمِّ
اَئة. ينظر: البدر الطالع  973  .223/ 1، األعالم 109/ 1َثاَلث َوسبعين َوتِّْسعمِّ

اليمناألفذاذ، حافب ،  هو: الحسين بن الناصر بن عبد الحفيب بن عبد هللا المهال الشرفي ، أحد علماء -(2)
هـ، في شتى 1077محقق، مولده ونشأته بالشجعة من بالد الشرا ، وأخذ على جدهعبد الحفيب المتوفى سنة 

الفنون كما أخذ على غيره من العلماء ، ثم عكفعلى التدريس والتأليف ونشر العلم ، وقد قرأ عليه اإلمام القاسم بن 
مة عبد هللا بن علي الوزير والعالمة أحمد بن ناصر المهالوغيرهم، وقتل المؤيد باللهمحمد بن القاسم ، والعال
هـ، على يد أصحاب إبراهيمالمحطوري ، وله كثير من المؤلفات ، 1111شهيدًا في بالده في شهر رجب سنة 

 .65/ 4، معجم المؤلفين 260/ 2ينظر:األعالم 
مدني الحنفي العالمة المحدث ولد بالسند ببعض قراها هو: محمد حياة بن إبراهيم السندي األصل والمولد ال -(3)

ورغب في تحصيل العلم وهو بها ثم انتقل إلى تستر قاعدة بالد السند وقرأ على محمد معين بن محمد أمين ثم 
هاجر إلى الحرمين الشريفين وتوطن المدينة المنورة والزم الشيخ أبا الحسن بن عبد الهادي السندي وجلس مجلسه 

ته أربعًا وعشرين سنة وأجاز له الشيخ عبد هللا بن سالم البصري والشيخ محمد أبو الطاهر بن إبراهيم بعد وفا
الكوراني وأبو األسرار حسن بن علي العجيمي وغيرهم وكان ورعًا متجردًا منعزاًل عن الخلق إال في وقت قراءة 

وي وله تصانيف كثيرة منها شرح الترغيب الدروس مثابرًا على أداء الجماعات في الصف األول من المسجد النب
والترهيب للمنذري في مجلدين وشرح على األربعين النووية مختصر جدًا وكانت وفاته ليلة آخر أربعاء من صفر 
سادس عشرية سنة ثالث وسنين ومائة وألف ودفن بالبقيع رحمه هللا تعالى.ينظر: سلك الدرر في أعيان القرن 

 .34/ 4الثاني عشر 
في النسخة الخطية )تدل عليه السنة والكتاب( وغيرتها لوجوب تقديم دليل الكتاب على دليل السنة . وهما  - (4)

 اصالن الدين االسالمي.
 في النسخة الخطية )الوجوب( وغيرتها ليستقيم المعنى.-(5)
الدين والنفس  وهذه من الضروريات الخمس التي أوجبت الشريعة اإلسالمية على الشخص حفظها، وهي : - (6)

 والنسل والمال والعقل.
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مــع  األبــدانالــدخان المســتعمل مــن هــذه الشــجرة مــا علمنــا فيــه ضــرر العقــول وال (1)ا[وهــذ]
 .(2)مرور االعصار وكثرة من يستعملها من العوام

بكمـال  وأثـارهمفان عقـولهم زاكيـة  األقطارالبغمن علماء الحرمين ومصر و  األقطاروذو  
فــان قلـت قــد ســرد مــن حــرم  ،الســليمة ال تعــود بشـربهم هــذا الــدخان ســقيمة وأبــدانهمعقـولهم قاضــية 

الشـيخ  أدلـةفمـن  .دالـة علـى المنـع منـه بـالتحريم أنهـاتتعلق به في تحريمه وزعم  أموراهذا الدخان 
 .من غير فائدة دينية وال دنيوية (3)[ماللاإضاعة]فيها  أنة امحمدحي
هللا ينهاكم عن قيل  إنالمال منهي عنها كما في الحديث الصحيب ) أنإضاعة قلت ويريد 
ال فائــدة فيــه عــن  ؛ألنهإنأريــدأنال يخفــى ضــعف هــذا الكالم (4)المــال( وإضــاعةقولــه ) إلــىوقــال( 

كمـا يتفـق لشـارب  ،باسـتعماله (5)ويرتاح بشربه وتحصل لـه النشـوة يتلذذبل  ،شاربه فهذا غير سليم
صارت عنده من  إذائدة دنيوية وهذه ف ،من السكر ونحوه الحلواتواليفية والشارب (6)القهوة القشرية
ال فائـدة فيـه لكـل احـد  أرادوان  أفعالهوأقواله،سامه وفقد نشاطه في  أدركه ذلك تفا ،وإذاالمستلذات

 ،ضـرورة عقليـة وعرفيـة واتفاقيـة اإلنسـانال يعتبر فائدة كل احد فيمـا يفعلـه  ،ألنهفال يخفى بطالنه
 إضاعة.والدراهم في لذته  إنفاقهبل العبرة في مستعمله فانه اليعد حقه في 

                                                 

 في النسخة الخطية )وهذ( وغيرتها ليستقيم المعنى. -(1)
يبــدو مــن كالمــه هــذا انــه لــم يصــل إليــه مــا أعلنتــه منظمــة الصــحة العالميــة مــن أن التــدخين مضــر بصــحة  -(2)

شـخاص المتواجـدين فيهـا مـن اإلنسان ، ولهـذا بـدأت الـدول األوربيـة بحظـر التـدخين فـي األمـاكن العامـة حمايـة لأل
أضــرار هــذا الــدخان، وان كــل علبــة ســكائر مكتــوب عليهــا تحــذير : ان التــدخين ســبب رئيســي فــي أمــراو الرئــة 

 والسرطان. عافى هللا جميع المسلمين من هذه األمراو .
 في النسخة الخطية )امال( وغيرتها ليستقيم المعنى. -(3)
يَرةِّ ْبنِّ ُشْعَبَة: َأنِّ اْكُتْب إَِّليَّ  -(4) َيُة إَِّلى الُمغِّ يَرةِّ ْبنِّ ُشْعَبَة، َقاَل: َكَتَب ُمَعاوِّ َثنِّي َكاتُِّب الُمغِّ َن  َحدَّ ْعَتُه مِّ بَِّشْيٍء َسمِّ

ْعُت النَّبِّيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ  َ َكرَِّه َلُكْم َثاَلًثا: قِّيَل النَّبِّي ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفَكَتَب إَِّلْيهِّ: َسمِّ َوَسلََّم َيُقوُل: " إِّنَّ َّللاَّ
ِّ َتَعاَلى: }اَل يَ  َكاةِّ، َباُب َقْولِّ َّللاَّ َؤالِّ ".صحيب البخاري كَِّتاُب الزَّ ، َوَكْثَرَة السُّ ْسَأُلوَن النَّاَس َوَقاَل، َوإَِّضاَعَة الَمالِّ

 (. 1477برقم) 124/ 2إِّْلَحاًفا{،
 .2216/ 3اح ألْمٍر، هناءة وسعادة داخليَّة والفرح .ينظر:معجم اللغة العربية المعاصرة هي االرتي - (5)
وقفـت علـى بيـت شـعري  هناك نوع مـن القهـوة تسـمى بهـذا المسـمى، وهـي قهـوة يمانيـة، لكـن لـم أقـف عليهـا. -(6)

جينــا( ينظــر: ســالفة هــات أســقني قهــوة قشــرية فضــحت ... بكــر المــدام وشــنف لــي الفناذكــر فيــه القهــوة القشــرية )
 .31/  1العصر في محاسن الشعراء بكل مصر 
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ولكنــه ال  إســرااقلــت نعــم اســتدل مــن حرمــه بــان ذلــك  إســرااالمــال فيــه  إنفــا قلــت  إن
فـي مجـاوزة  (1)أناإلنفـاذالمال الكثير في غرو خسيس وقيـل  إذاإلسراا:إنفا يدخل تحت حقيقته 

بحــال وذلــك  (4)[ســماال]ا وال يــدخل ذلــك تحــت هــذ (3)التعريفــات هفــي كتابــ (2)الحــد كــذا قالــه المنــاوي 
كمـن ينفـق مالـه فـي  ،ة يريـدهاذالن شارب هذا الدخان ينفق يسيرًا من مالـه فـي نفـع يعـود عليـه ولـ

 .والظمى ونحو ذلك األبخرةنه عر يشرب منه قدرًا يتلذذ به ويدفع كَّ شُ 
ــبُّ اْلُمْســرِّفِّينَ يقــول انــه داخــل تحــت قولــه   أنفكيــف يليــق بنــاظر   وتحــت  (5)﴾إِّنَّــُه اَل ُيحِّ

ينِّ قوله  ـَياطِّ رِّيَن َكاُنوا إِّْخَواَن الشَّ علـى انـه غـرو خسـيس عنـد شـاربه فهـو داخـل فـي  (6)﴾إِّنَّ اْلُمَبذ ِّ
 .(7)الحد

فـي فيـه  (8)شـاربه منفـق سـاعة ويومـا وليلتـه وقصـبته إنفيه من حيث  اإلسراافان قلت  
 .يمتص دخانه
 
 

                                                 

/ 2وهو مجاوزة القصد واالعتدال ويكون في المال وغيره. ينظر: معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية  - (1)
262. 

هو: محمد عبد الرؤوا بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، زين  -(2)
الدين: من كبار العلماء بالدين والفنون.انزوى للبحث والتصنيف، وكان قليل الطعام كثير السهر، فمرو 

ن مصنفا، من كتبه )كنوز الحقائق وضعفت أطرافه، فجعل ولده تاج الدين محمد يستملي منه تآليفه.له نحو ثماني
 .6/204هـ(. ينظر: اإلعالم  1031ط( في الحديث،عاش في القاهرة، وتوفي بها.)  -
 . 50التوقيف على مهمات التعاريف ينظر:  -(3)
 في النسخة الخطية)الوسم( وغيرتها ليستقيم المعنى. -(4)
 .141سورة األنعام :  -(5)
 .27سورة اإلسراء :  -(6)
َيْت بَِّها لَِّذلَِّك لِّكَ  -(7) َناَياتِّ َفُسم ِّ ْن اْلجِّ ْن َحد ِّ َدَخَل َواْلُحُدوُد َمَوانُِّع مِّ َع َوَقْوُلُه اْلَحدُّ َأْصُلُه اْلَمْنُع ُلَغًة مِّ َها َمَوانِّ  -ْونِّ

اَلُم  ْن َحد ِّ َصَنَع َواْلُحُدو « اْدَرُءوا اْلُحُدودَ »َعَلْيهِّ السَّ ُبَهاتِّ بِّاْلَهْمَزةِّ َأْي َتْنَدفُِّع. سنن َأْي اْدَفُعوَها َوَصْرُفُه مِّ ُد َتْنَدرُِّئ بِّالشُّ
( ،السنن الكبرى للبيهقيكتاب الحدود 1424، برقم) 33/ 4الترمذي كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود 

إال  (. قال الترمذي: هذا حديث ال نعرفه مرفوعاً 16836برقم ) 238/  8باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات 
من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث. وقال 
البيهقي: تفرد به يزيد بن زياد الشامي عن الزهري وفيه ضعيف. ورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري 

لبة في االصطالحات الفقهية ص: . ينظر: طلبة الط160/  4مرفوعًا ورشدين ضعيف. ينظر: التلخيص الحبير 
72. 
 أي طرا السجارة . - (8)
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 بقــــــرائن  أوها لُ مــــــن يســــــتعمِّ  إالبإخبــــــارفيهــــــا  اإلســــــراادرُ را مــــــا قَ عــــــقلــــــت المباحــــــات الي 
 أحوالهم:تختلف  المآخذعليه فان الناس في (1)هر[تظ] 

 .اللحم بالقليل أكلمنهم من يكتفي من  -
 الكثير إاليكفيه (2)]ال[ومنهم من -

 وشارب هذا الدخان كغيره من مستعملي سائر المباحات ومنهم من يكفيه القليل ومنهم من اليكفيه
 .ذلك كشارب القهوة وسائر الحالوات

فـــان قلـــت شـــربه عبـــث ال يترتـــب عليـــه الغـــرو والعبـــث حـــرام قلـــت قـــال المنـــاوي فـــي التعريفـــات  
 يخـتلط أنوقيل هو االشتغال عمـا ينفـع بمـا ال ينفـع وقيـل  ،غير معلوم الفائدة أمرارتكاب :"العبث

 .(6)انتهى "(5)]عبث[صحيب  (4)[رو]غ لعبا ويقول لما ليس فيه (3)[لهعمب]
 .(7)شارب هذا الدخان له فيه غرو صحيب كما قررناه سابقاً  أنىوال يخف

نعــم مــن اليعرفــه وال لــه غــرو فــي اســتعماله يكــون عبثــا فــي حقــه اليحــرم علــى غيــره وهــو نظيــر  
يســاعده طبعــه علــى اســتعماله  أنينفــر طبعــه عــن العســل وال يمكــن  (8)صــاحب المزيــة الصــفرواية

 .حق غيره وال يعد عبثًا باستعماله واليحرم بذلك في
 .قلت هو خبيث الريحة تستخبثه الطباع السليمة وتنفر عنه وقد يحصل عن ريحته صداع إن

وهـــذه ، (10)وال مـــن الحلتيـــت ،وال الثـــوم ،خبـــث رائحـــة مـــن الكـــراثأب(9)]ال[ قلـــت نعـــم وهـــو 
 .مباحة قطعا األشياء

                                                 

 في النسخة الخطية )تظمر( وغيرتها ليستقيم المعنى. -(1)
 من زيادتي ليستقيم المعنى. -(2)
 .التوقيف على مهمات التعاريففي النسخة الخطية )بعلمه( وغيرتها على ما موجود في  - (3)
 وغيرتها على ما موجود في التوقيف على مهمات التعاريف.في النسخة الخطية )عرو(  -(4)
 في النسخة الخطية )لعبا( وغيرتها على ما موجود في التوقيف على مهمات التعاريف. - (5)
 .235ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص:  - (6)
 غرضه هو االستلذاذ الذي بينه االمام الصنعاني لشارب الدخان . - (7)
لم اقف على هكذا معنى ، غير اني وجدت ان صاحب األمزجة الصفراوية يفضل الشتاء على الصيف  - (8)

وربما يكون صاحب هذا المزاج  96/  1الن فصل الصيف ينحل أجسامهم. ينظر:  بغية الطلب في تاريخ حلب 
 ال يرتاح للون االصفر.

 من زيادتي كي يستقيم الكالم. - (9)
ْلتِّيُت َعَربِّي  َأو ُمعرب، َقاَل: َولم يبلغنِّي َأنه يْنبت بِّبِّاَلد اْلَعَرب، هو: صمغ  -(10) االنجذان وَقاَل َأُبو حنيَفة: الحِّ

َوَلكِّن يْنبت َبين بست َوَبين بِّاَلد القيقان، َقاَل َوُهَو َنَبات يسلنطب ثمَّ تخرج من َوسطه َقَصَبة تسمو َوفِّي َرأسَها 
لتِّيُت َأْيضا ، صمغ يخرج فِّي أُصول ور  تِّْلَك القصبة، َقاَل: َوأهل تِّْلَك اْلبِّاَلد يطبخون بقلة الحلتيتِّ كعبرة. والحِّ

ا يْبقى على الشَتاء.ينظر: الصحاح   .271/ 3، المحكم والمحيط األعظم 247/ 1ويأكلونها، َوَلْيَس مِّمَّ
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بقربـه  األُنسـةاليسـتعمله لعـدم شـربه وعـدم ممـن  وأمثالنـاندركه نحن  إنماثم هذا االستخباث 
ال يعــدها مــن  وشــراءاً البقــال الـذي يباشــر الكــراث زرعـا وبيعاً  أنشــاربه فيــراه مـن الطيبــات كمــا  وأمـا

 .الخبائث وال ينفر طبعه عنها
ـــَث﴾ :فـــان قلـــت قـــال هللا تعـــالى  ُم اْلَخَبآئِّ ـــلُّ َلُهـــُم الطَّي َِّبـــاتِّ َوُيَحـــر ُِّم َعَلـــْيهِّ  َوُيحِّ

هـــذه مـــن و  (1)
 .الخبائث
استدل بها من حرم الـدخان كـابن حجـر والقاضـي حسـين المهـال وغيرهمـا  اآليةقلت هذه  

تتـابع فيـه النـاظرون وقصـور عـن  همُ الناظرون يستدلون بها في مثل هذه المحالت وهو وَ  لوال يزا
 اآلية.تحقيق معنى 

الخبائث وال حل فيهـا الطيبـات بـل حكـى تعـالى انـه  اآليةوتحقيقه انه تعالى لم يحرم في  
محمـــد صـــلى هللا عليـــه والـــه وســـلم مكتوبـــا عنـــدهم فـــي التـــوراة  (3)وأهالإلنجيـــل(2)التـــوراة  أهـــليجـــد 

منـه تعــالى  إخبـاري منهـا انـه يحـل لهـم الطيبــات ويحـرم علـيهم الخبائـث وهـذا تـال هبصـفت واإلنجيـل
 .(4)ويحرم الخبائثبان من صفات هذا النبي انه يحل الطيبات 

صــلى هللا عليــه وســلم فهــو مــن الطيبــات وكــل مــا حرمــه فهــو مــن  (5)]أحلــه[كــل مــا  فــإذن
 .والخبيثة شرعا ،الخبائث فالمراد الطيب شرعا

 (6)وهي عند العرب من الطيبات بـل كـانوا يسـمونها طابـة .فالخمر من الخبائث لتحريمها 
 .وهما شرعا من الخبائث (7)والربا الطبين
 
 

                                                 

 .157سورة األعراا :  -(1)
زله هللا تعالى على موسى عليه السالم وقال العزيزي في تفسير وهم اليهود. التوراة هو: الكتاب الذي أن - (2)

 .285/  1غريب القرآن التوراة معناها الضياء والنور . ينظر: المطلع 
وهم النصارى. اإلنجيل هو: الكتاب المنزل على عيسى بن مريم عليهما السالم وهو فعيل من النجل وهو  - (3)

هو من نجلت الشيء إذا استخرجته وأظهرته فاإلنجيل مستخرج به  االصل واإلنجيل أصل لعلوم وحكم ويقال
 .286/  1علوم وحكم . ينظر: المطلع 

أي اخبــار لموســى عليــه الســالم ان النبــي محمــد صــلى هللا عليــه وســلم  134/  15ينظــر: التحريــر والتنــوير -(4)
 يحل الطيبات ويحرم الخبائث. 

 في النسخة الخطية )حرمه( وغيرتها لكي يستقيم المعنى. - (5)
 .84/ 3الطَّاَبُة: العصير، وسمي طابة؛ لطيبه وحالوته. ينظر: غريب الحديث للخطابي  -(6)
 لم اعثر على هكذا مصطلب للربا. - (7)
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 ،(1)ها النفـوس طيبـات عرفـالهـا صـلى هللا عليـه وسـلم وان لـم تعـدُ وبالجملة الطيبات ما حَ  
والخبائــث مــا حرمهــا وان عــدتها النفــوس طيبــة عرفــا وقــد فســر الســلف الطيــب بــالحالل والخبيــث 

ـلُّ  (3)عن ابن جريـر (2)خرج ابن المنذرأف اآلية،التفسير في  أئمةبالحرام كما سرده   فـي قولـه  َوُيحِّ
﴾ فـي سـننه عـن ابـن  (7)والبيهقـي (6)حـاتم أبـيواخرج ابن جريروابن  .(5)قال الحالل (4)َلُهُم الطَّي َِّباتِّ

                                                 

ة. وفي لسان الُعرا:  هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك، ويسمى العاد - (1)
الشرعيين: ال فر  بين العرا والعادة، فالعرا العملي: مثل تعارا الناس البيع بالتعاطي من غير صيغة لفظية. 
والعرا القولي: مثل تعارفهم إطال  الولد على الذكر دون األنثى، وتعارفهم على أن ال يطلقوا لفب اللحم على 

الا طبقاتهم عامتهم وخاصتهم بخالا اإلجماع فإنه يتكون السمك. والعرا يتكون من تعارا الناس على اخت
 .89/  1من اتفا  المجتهدين خاصة، وال دخل للعامة في تكوينه. ينظر: علم أصول الفقه 

محمــد بــن إبــراهيم بــن المنــذر أبــو بكــر النيســابوري الفقيــه نزيــل مكــة أحــد األئمــة األعــالم وممــن يقتــدى  وهــو: -(2)
بنقله في الحالل والحرام ٍصنف كتبا معتبرة عند أئمة اإلسـالم منهـا اإلشـراا فـي معرفـة الخـالا وغيـر ذلـك وكـان 

الشيخ أبو إسحا  توفي سنة تسع أو عشـر  مجتهدا ال يقلد أحدا سمع محمد بن عبد الحكم والربيع بن سليمان قال
وأرخ االمام أبو الحسـن  وثالثمائة قال الذهبي وهذا ليس بشيء ألن ابن عمار أحد الرواة عنه لقيه سنة ست عشرة

وقــال فــي شــرح المهــذب فــي بــاب صــفة الصــالة مــات ســنة تســع  بــن قطــان الفاســي وفاتــه فــي ســنة ثمــاني عشــرة.
 .1/98ر: طبقات الشافعية وعشرين ولم ينقله عن أحد .ينظ

هـ(، وبدأ في 224هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غالب. إمام المفسرين. ولد بطبرستان سنة) -(3)
طلب العلم في السادسة عشرة من عمره، ثم رحل إلى بغداد واستقر فيها، بعد أن زار عدة بلدان. أحد أئمة 

لمه، وسالمة منهجه. له عدة مؤلفات أبرزها تفسيره الكبير جامع البيان الكبار، يؤخذ بأقواله، وُيرجع إليه لسعة ع
عن تأويل آي القرآن المشهور بين الجمهور بتفسير الطبري. وتاريخ األمم والملوك، وتهذيب اآلثار وغير 

، تذكرة  191/  4وفيات االعيان ، 162/  2هـ(. ينظر: تاريخ بغداد 310ذلك.توفي الطبري في بغداد.سنة)
 .710/  2لحفاظ ا
 .157سورة األعراا :  -(4)
 .1/711ينظر: تفسير الطبري  - (5)
عبـدالرحمن بـن أبـى حـاتم محمـد بـن إدريـس الـرازي الحـافب الثبـت ابـن الحـافب الثبـت. يـروي  عـن أبـى هـو:  -(6)

الكتــب النافعــة ســعيد االشــج، ويــونس بــن عبــداالعلى، وطبقتهمــا. وكــان ممــن جمــع علــم الروايــة ومعرفــة الفــن، ولــه 
ككتــاب الجــرح والتعــديل، والتفســير الكبيــر، وكتــاب العلــل، تــوفي ابــن أبــي حــاتم فــي المحــرم، ســنة ســبع وعشــرين 

 .269/  13، سير أعالم النبالء 587/  2وثالثمائة بالري، وله بضع وثمانون سنة. ينظر: ميزان االعتدال 
يهقي، من أئمة الحديث.ولد في خسروجرد )من قرى هو: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر الب -(7)

هـ( ونشأ في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهما، وطلب إلى 384بيهق، بنيسابور( سنة)
هـ(. ونقل جثمانه إلى بلده )بيهق(.قال إمام الحرمين: ما من 458نيسابور، فلم يزل فيها إلى أن مات سنة)

عليه غير البيهقي، فإن له المنة والفضل على الشافعي لكثرة تصانيفه في نصرة شافعي إال وللشافعي فضل 
مذهبه وبسط موجزه وتأييد آرائه. وقال الذهبي: لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه لكان قادرا على 

مجلدات، و ط( عشر  -ذلك لسعة علومه ومعرفته باالختالا. صنف زهاء ألف جزء، منها )السنن الكبرى 
 .344/  1)السنن الصغرى( .ينظر: تاريخ بيهق 
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ُم اْلَخَبائَِّث ﴾ عباس رضي هللا عنهما في قوله  َوُيَحر ُِّم َعَلْيهِّ
قال كلحم الخنزيـر والربـا ومـا كـانوا  (1)

 .(2)يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها هللا سبحانه وتعالى
الخبيثـة مـن حرمـه الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم فهـذه الشـجرة التـي ذكـرت  أنعرفت  فإذا

ســمى لــم يعلــم انــه صــلى هللا عليــه والــه وســلم حرمهــا وال دل علــى تحريمهــا دليــل فــال تــدخل فــي م
 .(3)من الحالل ألنهاي لها اسم الطيبات بقالخبائث و 
ويقـــول القـــران نـــزل علـــى لغـــة العـــرب فمـــا  باآليـــةوالعجـــب كلـــه بمـــن يقـــرر االســـتدالل   

العــرب اســتطيبت المحرمــات  أنفهــو الخبيــث ومــا لــم يســتخبثوه فهــو الطيــب وال يعلــم  (4)[ســتخبثوه]ا
 .(5)البيع مثل الربا إنمامن الميتة والدم والخمر والربا وقالوا 

من دون معرفة لمعناهـا وال لمـا وردت فيـه وال ظـن  باآليةلمن يتعاطى االستدالل  فأعجب
 .مثل هذا يجعل للعالم تعاطيه فيه

                                                 

 .157سورة األعراا :  -(1)
جماع أبواب 314/ 9، السنن الكبرى 219/  6، تفسير ابن أبي حاتم 493/ 10ينظر: تفسير الطبري  - (2)

 ما يحل ويحرم من الحيوانات، باب ما يحرم من جهة ما ال تأكل العرب. 
 لبقائها على األصل وهي الحل، ولكن ثبت فيها إضرار لصحة اإلنسان.  - (3)
 في النسخة االخطية )ستخبثوه( وغيرتها ليستقيم الكالم. - (4)
َن النَّاسِّ َمْن َقاَل: يحل لهم ما حرم عليهم من األشياء التى -(5) لُّ َلُهُم الطَّي ِّباتِّ مِّ حرمت عليهم  قْوُلُه َتَعاَلى: َوُيحِّ

: اأْلَ  يٌد لَِّوْجَهْينِّ ل َِّها َوَهَذا بِّعِّ يرِّ بسبب ذنوبهم وقيل اْلُمَراُد بِّالطَّي َِّباتِّ اأْلَْشَياُء الَّتِّي َحَكَم َّللاَّ بِّحِّ ُل: َأنَّ َعَلى َهَذا التَّْقدِّ وَّ
. الثَّانِّي: َأنَّ َعَلى َهذَ  َنَّا اَل تصير اآلية ويحل لهم المحلالت وهذ َمْحُض التَّْكرِّيرِّ يرِّ َتْخُرُج اآْلَيُة َعنِّ اْلَفائَِّدةِّ، ألِّ ا التَّْقدِّ

َن الطَّ  ُب َأْن َيُكوَن اْلُمَراُد مِّ َي؟ َبلِّ اْلَواجِّ َي َوَكْم هِّ ي َِّباتِّ اأْلَْشَياَء اْلُمْسَتَطاَبَة َنْدرِّي َأنَّ اأْلَْشَياَء الَّتِّي َأَحلََّها َّللاَّ َما هِّ
هِّ اآْلَيُة َدالًَّة َعَلى َأنَّ  بَِّحَسبِّ الطَّْبعِّ َوَذلِّكَ  لُّ َفَكاَنْت َهذِّ َنَّ َتَناُوَلَها ُيفِّيُد اللَّذََّة، َواأْلَْصُل فِّي اْلَمَنافِّعِّ اْلحِّ اأْلَْصَل فِّي  ألِّ

ٍل. لُّ إِّالَّ لَِّدلِّيٍل ُمْنَفصِّ يُبُه النَّْفُس َوَيْسَتلِّذُُّه الطَّْبُع اْلحِّ  ُكل ِّ َما َتْسَتطِّ
َم َوَما ُذكَِّر فِّي ُسوَرةِّ َقْوُلُه َتَعاَلى ُم اْلَخبائَِّث َقاَل َعَطاٌء َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، ُيرِّيُد اْلَمْيَتَة َوالدَّ  اْلَمائَِّدةِّ إَِّلى : َوُيَحر ُِّم َعَلْيهِّ

ُرُه النَّْفُس َكاَن َتَناوُ  ُلُه َسَبًبا لِّأْلََلمِّ، َواأْلَْصُل فِّي اْلَمَضار ِّ َقْولِّهِّ: ذلُِّكْم فِّْسٌق َوَأُقوُل: ُكلُّ َما َيْسَتْخبُِّثُه الطَّْبُع َوَتْسَتْقذِّ
: َفرََّع اْلُحْرَمُة، َفَكاَن ُمْقَتَضاُه َأنَّ ُكلَّ َما َيْسَتْخبُِّثُه الطَّْبُع َفاأْلَْصُل فِّيهِّ/ اْلُحْرَمُة إِّالَّ لَِّدلِّيٍل ُمنْ  ٍل. َوَعَلى َهَذا اأْلَْصلِّ َفصِّ

َمُه َّللاَّ َتْحرِّ  افِّعِّيُّ َرحِّ ، لقوله صلى هللا عليه وسلم: الشَّ صحيب مسلم « اْلَكْلُب َخبِّيٌث، َوَخبِّيٌث َثَمُنهُ »يَم َبْيعِّ اْلَكْلبِّ
، َوالنَّْهيِّ َعْن َبْيعِّ الس ِّ  ي ِّ ، َوَمْهرِّ اْلَبغِّ ، َوُحْلَوانِّ اْلَكاهِّنِّ  119/ 3نَّْورِّ كَِّتاُب الطَّاَل ِّ َباُب َتْحرِّيمِّ َثَمنِّ اْلَكْلبِّ

ُم اْلَخبائَِّث َوَأيْ (.َوإِّ 1568برقم) ًضا اْلَخْمُر َذا َثَبَت َأنَّ َثَمَنُه َخبِّيٌث َوَجَب َأْن َيُكوَن َحَراًما لَِّقْولِّهِّ َتَعاَلى: َوُيَحر ُِّم َعَلْيهِّ
ُر إَِّلى َقْولِّهِّ: رِّْجٌس )اْلَمائَِّدةِّ:  َنََّها رِّْجٌس بدليل قوله: إِّنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيسِّ َمٌة ألِّ َوالر ِّْجُس َخبِّيٌث بَِّدلِّيلِّ إِّْطَبا ِّ ( 90ُمَحرَّ

ُم اْلَخبائَِّث. ينظر: مفاتيب الغيب  ، تفسير فتب 382/ 15أَْهلِّ اللَُّغةِّ َعَلْيهِّ، َواْلَخبِّيُث َحَراٌم لَِّقْولِّهِّ َتَعاَلى:َوُيَحر ُِّم َعَلْيهِّ
 .252/ 2القدير 
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 أنإدخــالالشــيب محمــد حيــوه رحمــه هللا تعــالى  أدلــةوهــذا مــن  (1)[رمــون حالم]فــان قلــت قــال 
هللا لم يطعمنا  )إنوقد قال صلى هللا عليه وسلم وهو متولد من النار  اإلنسانهذا الدخان في بدن 

 .(2)(ناراً 
عليــك هــذا  مُ رِّ َحــويُ  ،(4)راعيــيجــري برقمــه ال أنويســتحي  األســماع،(3)قلــت هــذا كــالم تمجــه 

المختار صلى هللا عليـه  إلىالطيب مما حبب  أنوقد ثبت  (5)االستدالل االستنشا  بالعود والعنبر

                                                 

 في النسخة الخطية )المجرمون( وغيرتها ليستقيم المعنى. -(1)
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُأتَِّي بَِّصْحَفٍة َتُفوُر َفَأْسَرَع َيَدُه فِّيَها ُثمَّ َرَفَع َيَدُه َفقَ »َعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة  -(2) َ َأنَّ النَّبِّيَّ َصلَّى َّللاَّ اَل: " إِّنَّ َّللاَّ

ْمَنا َناًرا ِّ ْبُن َيزِّيَد اْلَبْكرِّيُّ (.حديث ضعيف َ 191برقم) 84/  19المعجم الكبير« ". َعزَّ َوَجلَّ َلْم ُيْطعِّ فِّيهِّ َعْبُد َّللاَّ
َفُه َأُبو َحاتٍِّم، َوَبقِّيَُّة رَِّجالِّهِّ ثَِّقاٌت. ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  /  1، تخريج أحاديث اإلحياء 20/ 5َضعَّ

853. 
 .6/202أي ال يقبله احد ويرفضه. ينظر: تاج العروس  - (3)
/  1،  المخصص 445/  4عقَل له وال رأْيَي وال يرتجى منه فائدة. ينظر: الصحاح هو: الَجَبان الذي ال  -(4)

 .426/  22، تاج العروس 279
ندل عود نادر ذو قيمة كبيرة يتم الحصول عليه من عدة أنواع من األشجار التي لها  -(5) العود هو: عود الصَّ

سيا وبعض جزر المحيط الهادئ وأستراليا.لعود صلة وثيقة ببعضها. تنمو هذه األشجار في جنوب الهند وإندوني
الصندل ألياا مستقيمة بعض الشيء، وتركيبه بديع. وللب عود الصندل )مركزه( لون أصفر يميل إلى السمرة أو 
لون برتقالي. ويحتوي عود الصندل على عبير فواح من زيت نفاذ الرائحة، يوجد في باطن الخشب، أصفر اللون. 

لعود والجذور عن طريق تقطير البخار، ويستخدم في صناعة البخور والعطور وأنواع ويستخرج الزيت من ا
الصابون والشموع. ويحر  عود الصندل في بعض البلدان ويستخدم بخوًرا ألن دخانه طيب الرائحة. ولعود 

البوذيين. الصندل قيمة طبية حيث يستخدم منبًها أو مطهًرا طبًيا. ويحر  عود الصندل في تشييع الموتى عند 
 . 110ينظر: الموسوعة العربية العالمية 

يب معُروا ، وقد وقع فيه اختِّالٌا كثير . فقيل : هو َرْوُث دابَّة َبْحري ة وقيل : الَعْنَبُر َسَمَكٌة  الَعْنَبر:ُ  من الط ِّ
يُعَها ، قيل : ُيوَجُد في َبْطنها . َأو هو َنْبُع َعين فيه ، أَ  يد : كبيرٌة ، والَمْشُموم َرجِّ ي في الَبْحر ، وقال ابُن َسعِّ

وابُّ وتَ  ُفه ، َتكلَُّموا في َأْصل الَعْنَبرِّ ، فَذَكَر بعُضهم َأن ه ُعُيوٌن َتْنُبُع في َقْعرِّ البحرِّ يصيُر منها ما َتْبَلُعه الدَّ ْقذِّ
ْند َيْجُمد وَيْنزُِّل الَبْحَر ، وَمْرَعى ومنهم من قال : إِّن ه َنباٌت في َقْعرِّ البحر. وقيل : اأَلَصبُّ َأنَّه َشمُع َعَسٍل ببال دِّ الهِّ

يَبه منها ، وليس َنباتًا وال َرْوَث دابَّة َبْحرِّيَّة ، َأْجَوُده اأَلبيُض وما قا ب طِّ َرَب الَبياَو َنْحلِّه من الزُّهور الطَّي َِّبة َيْكَتسِّ
ه . وقال الزََّمْخَشرِّي  : الَعْنَبُر يْأتي ُفه البحر إلى  ، وال َرْغَبَة في َأسودِّ َنه ، يقذِّ ُطَفاَوًة على الماءِّ ال َيْدرِّي َأحٌد َمْعدِّ

ْنَقاُره فِّيه ، وال َيَقع عليه إِّال  َنَصَلْت أَ  ْظَفاُره ، الَبر ِّ ، فال يْأكُل منه شٌئ إِّال  ماَت ، وال َيْنُقُره طائٌر إِّال  َبقَِّي مِّ
 .147/  13َناقِّيَر ، والظُّفَر . ينظر: تاج العروسوالَبحريُّون والَعط اُرون ُربََّما َوَجُدوا فيه المَ 
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قالـه صـلى هللا عليـه  (3)(اً لـم يطعمنـا نـار )الدخان وحـديث  اإلنسان منه صعدتَ مُ يبٌ طِّ  (2)ا[وهذ](1)وسلم
 .الطعام الحار ولم يحرمه بذلك ألكلواله وسلم تقبيحًا 

دم آهللا خلـق  )إنبالعقل وتقبيب لصـورت شـاربه وفـي الحـديث  إضرارقال المحر مون فيه  
اليطلق عليه الصـورة  ألنهتعالى  إليهواليجوز عود الضمير  ،أي على صورة ادم (4)(على صورته

 ،كمـا اليخفـا ،اسـتدالل بمحـل النـزاع ألنـهتعالى على نفسـه هنـا  أطلقهاتوقيفية وال يقال قد  وأسمائه
لــم  يفعلــه  ،حتــراز بالعقــلااحتــراز مــن قــبب الصــورة قلــت ال  هنــا وقــد ورد فــي الحــديث دفــع الســعال

 ،(5)البرهـان كمـا علـم فـي علـم الميـزان أمـورالتجـارب والتجـارب احـد  أهـلوال مـن  األطبـاءاحد مـن 
 .وتقدم تقرير ذلك

 أنىـوال يخفنفيـه أيريد قائل ذلك انه يفـتب فـاه ويخـرج الـدخان مـن  فكأنهتقبيب الصورة  وأما
ــــد  ــــك يقــــع عن ــــل ذل ــــيس فيــــه تقبيحللصــــورة وال يجــــد تحريمــــا ومث ــــره وعنــــد  أكــــلهــــذا ل الطعــــام وغي

                                                 

، َعْن َأبِّيهِّ، َعْن َعائَِّشَة، َقاَلْت:  -(1) ُكْنُت ُأَطي ُِّب النَّبِّيَّ َصلَّى هللُا »َعْن َأبِّي إِّْسَحاَ ، َعْن َعْبدِّ الرَّْحَمنِّ ْبنِّ اأَلْسَودِّ
َد وَ  ُد، َحتَّى َأجِّ هِّ َولِّْحَيتِّهِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بَِّأْطَيبِّ َما َيجِّ يبِّ فِّي َرْأسِّ َباُب  صحيب البخاري « بِّيَص الط ِّ كَِّتاُب الل َِّباس، ِّ

يبِّ فِّي الرَّْأسِّ َوالل ِّْحَيةِّ  ِّ، 5923برقم)164/  7 الط ِّ َثنِّي ُثَماَمُة ْبُن َعْبدِّ َّللاَّ ، َقاَل: َحدَّ (. عن َعْزَرُة ْبُن َثابٍِّت اأَلْنَصارِّيُّ
يًبا، َقاَل: َقاَل: َدَخْلُت َعَلْيهِّ َفنَ  يبَ »اَوَلنِّي طِّ ُ َعْنُه اَل َيُردُّ الط ِّ َي َّللاَّ َأنَّ النَّبِّيَّ »َقاَل: َوَزَعَم َأَنٌس: « َكاَن َأَنٌس َرضِّ

يبَ  َبةِّ َوَفْضلَِّها َوالتَّْحرِّيضِّ َعَلْيَها صحيب البخاري  «َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن اَل َيُردُّ الط ِّ اُب َما اَل ُيَردُّ بَ ،  كَِّتاُب الهِّ
يَّةِّ  َن الَهدِّ  (.2582برقم)157/  3مِّ

 في النسخة الخطية)وهذ( وغيرتها ليستقيم المعنى. -(2)
 (.23سبق تخريجه صفحة) -(3)
ُ آَدَم َعَلى ُصوَرتِّهِّ ُطوُلُه سِّ  - (4) ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل َخَلَق َّللاَّ ا َخَلَقُه َعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة َعْن النَّبِّي ِّ َصلَّى َّللاَّ َراًعا َفَلمَّ تُّوَن ذِّ

ْع َما  ْن اْلَماَلئَِّكةِّ ُجُلوٌس َفاْسَتمِّ اَلُم َقاَل اْذَهْب َفَسل ِّْم َعَلى ُأوَلئَِّك النََّفرِّ مِّ يَُّة ُذر ِّيَّتَِّك َفَقاَل السَّ يَُّتَك َوَتحِّ ُيَحيُّوَنَك َفإِّنََّها َتحِّ
ِّ َفُكلُّ َمْن َيْدُخُل اْلَجنََّة عَ  ِّ َفَزاُدوُه َوَرْحَمُة َّللاَّ اَلُم َعَلْيَك َوَرْحَمُة َّللاَّ َلى ُصوَرةِّ آَدَم َفَلْم َيَزْل اْلَخْلُق َيْنُقُص َعَلْيُكْم َفَقاُلوا السَّ

اَلمِّ  ، َباب َبْدءِّ السَّ ْستِّْئَذانِّ باب (. صحيب مسلم 6227برقم) 509/  15َبْعُد َحتَّى اآْلَن. صحيب البخاري كَِّتاب االِّ
ْثُل َأْفئَِّدةِّ الطَّْيرِّ   (.7342برقم) 149/  8 َيْدُخُل اْلَجنََّة َأْقَواٌم َأْفئَِّدُتُهْم مِّ

/  2يزان إذ به توزن الحجج والبراهين. ينظر: أبجد العلوم علم الميزان: هو علم المنطق وإنما سمي بالم -(5)
539. 
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 (2)[لــق]خالواشـمات المغيـرات  : )وقـال (1)[شـمو ال]نهـى صـلى هللا عليـه وسـلم عـن  وإنمااالستصـعاد
 .هذه فال تغيير فيه لخلقه وأما(3)(هللا

 .قال المحر مون وقد ورد في الحديث النهي عن السعال احتراز من قبب الصورة
الن والعطـــاس ودفعـــه ماســـتطاع  (4)م التثاوبوالجشـــاتبكــ األحاديثـــاألمرقلنــا المعـــروا فـــي  
 .(6)هريرة أبيمن حديث  (5)ابن ماجة أخرجهبه الشيطان ويضحك منه حخالفه ي

 

                                                 

والوشم: هو العالمة. وجمعه وشوم،  في النسخة الخطية)الرشم( وغيرتها ليستقيم المعنى تبعا لما بعدها. -(1)
عليه، حتى  ووشام. وهو تغير لون الجلد من ضربة، أو سقطة. ويكون من غرز اإلبرة في البدن، وذر النيلج

 .380/  1يزر  أثره. أو يخضر. ينظر: القاموس الفقهي 
 في النسخة الخطية )حلق( وغيرتها لما موجود في الحديث النبوي. -(2)
ُ َعْنُه: متفق عليه.   -(3) َي َّللاَّ ِّ َرضِّ يَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبدِّ َّللاَّ ُ لَ »َعْن ُسْفَياَن، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن إِّْبَراهِّ َعَن َّللاَّ

 ِّ ، الُمَغي َِّراتِّ َخْلَق َّللاَّ ، َوالُمَتَفل َِّجاتِّ لِّْلُحْسنِّ َصاتِّ ، َوالُمَتَنم ِّ َماتِّ َماتِّ َوالُمْسَتْوشِّ كَِّتاُب الل َِّباسِّ  صحيب البخاري « الَواشِّ
َمةِّ  َلةِّ كتاب الل َِّباسِّ َوالز ِّيَنةِّ، َباُب َتْحرِّي (. صحيب مسلم5948برقم)167/  7 َباُب الُمْسَتْوشِّ مِّ فِّْعلِّ اْلَواصِّ

َمةِّ َوالنَّامَِّصةِّ َواْلُمَتَنم َِّصةِّ َواْلُمَتَفل َِّجاتِّ َواْلُمَغي َِّراتِّ  َمةِّ َواْلُمْسَتْوشِّ َلةِّ َواْلَواشِّ  1678/  3)  َخْلقِّ هللاِّ َواْلُمْسَتْوصِّ
 (.2125برقم)

َأ:اإلنسان- (4) ًؤا" واالسم "الُجَشاُء" وهو صوت مع ريب يحصل من الفم عند حصول الشبع.ينظر:  تجشَّ "َتَجشُّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفَقاَل: 57/  1العصرية  -المصباح المنير ْنَد النَّبِّي ِّ َصلَّى َّللاَّ َأ َرُجٌل عِّ . وَعْن اْبنِّ ُعَمَر، َقاَل: َتَجشَّ

ْنَيا َأْطَوُلُهْم ُجوًعا َيْوَم القَِّياَمةِّ ُكفَّ َعنَّا ُجَشاَءَك َفإِّنَّ َأكْ » َبًعا فِّي الدُّ َفةِّ اْلقَِّياَمةِّ سنن الترمذي « َثَرُهْم شِّ َأْبَواُب صِّ
َقائِّقِّ َواْلَوَرعِّ  ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ َوالرَّ ِّ َصلَّى َّللاَّ (. ضعيف: 2478برقم) 649/  4، باب صور من الفضائل، َعْن َرُسولِّ َّللاَّ
ن كثير: رواه الترمذي عن محمد بن حميد، وابن ماجة، عن عمرو بن رافع. كالهما عن عبد العزيز قال العماد اب

/  7، جامع األصول 29/446بن عبد هللا عن يحيى البكاء، فذكره. وقال الترمذي: حسن غريب. جامع المسانيد
 .5/478.صحيب وضعيف سنن الترمذي 409

ماجــه الحــافب القزوينــي وماجــة لقــب يزيــد والــد ابــي عبــدهللا. ولــد ســنة هــو: محمــد بــن يزيــد ابــو عبــدهللا بــن   - (5)
(هـ وهو امام كبير صنف التاريخ والتفسير والسنن فسمع جبارة بن المغلس وعلي بـن محمـد الطنافسـي وابـي 209)

هــ(  ينظـر: سـير اعـالم 273بكر بن شيبة وسمع منه ابو الحسن القطـان ومحمـد بـن عيسـى االبهـري تـوفي سـنة )
 . 2/253،التدوين في اخبار قزوين 13/277نبالء ال
هـو: َأُبـو ُهَرْيـَرة الدوسـي اأْلَْزدِّي  اليمـامي مـن دوس بـن عــدنان بـن عبـد هللا بـن زهـران َلـُه ُصـْحَبة مـن النَّبِّــي  - (6)

صلى هللا َعَلْيهِّ َوسلم َكاَن من أحفب َأْصَحاب َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيهِّ َوسلم وألزمه َلُه على شبع َبْطنه َوَكاَنت َيده 
يَنـة َوَكـاَن ينـزل َذا َمَع َيده َيُدور َمعَ  يثه فِّي أهل اْلَمدِّ ه َحْيُث َما َدار إَِّلى َأن َماَت َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيهِّ َوسلم َحدِّ

الحليفة اْختلُفوا فِّي اْسمه َفقيل عبد الـرحمن بـن َصـْخر َوقيـل عبـد شـمس َوقيـل عبـد َعْمـرو بـن عبـد غـنم َوقيـل َكـاَن 
لِّيَّـة عبـد شـمس ْسـاَلم عبـد هللا َوقيـل غيـر َذلِّـك َأْيضـا،َوَقاَل َعْمـرو بـن َعلـي  َمـاَت َأُبـو ُهَرْيـَرة  اْسمه فِّـي اْلَجاهِّ َوفِّـي اإْلِّ

يَمــان  ــي اإْلِّ ــي هللا َعنــُه فِّ ــديق َرضِّ ــهِّ َوســلم وروى َعــن أبــي بكــر الص  ــي صــلى هللا َعَلْي ســنة تســع َوخمســين ســمع النَّبِّ
اَلة َواْلفضل بن َعبَّ  ْوم روى َعنُه َجابر واخرون. ينظـر: رجـال صـحيب مسـلم َواْلحج َوَعائَِّشة فِّي الصَّ  2اس فِّي الصَّ

 .194/  2، معجم الصحابة 403/ 
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الشــــيطان يضــــحك  إن فليضــــع يــــده علــــى فمــــه وال يعــــوي  أحــــدكمتثــــاوب  )إذا (1)مرفوعــــاً  
فليــرده  أحــدكمتثــاوب  )إذاهريــرة رضــي هللا عنــه مرفوعــًا  أبــيالبخــاري مــن حــديث  وأخرجــه(2)(منــه

مـن  (4)والديلمي،واخرج البيهقي في السنن (3)(قال ها ضحك منه الشيطان أحدكمإذاماستطاع فان 
 إنعطـــس فـــال يرفـــع بهمـــا الصـــوت  أحـــدكمأو(6))إذاأجشـــاوغيـــره  (5)ت[امصـــال] حـــديث عبـــادة ابـــن
 .(8)في السعال حديثًا في ذلك أجدولم  .(7)(يرفع بهما صوته أنالشيطان يحب 

                                                 

الحديث المرفوع:  هو ما أضيف إلى النبي صلى هللا عليه وسلم خاصة من قول أو فعل أو تقرير أو  - (1)
/  1وصف. وسمي بذلك الرتفاع رتبته بإضافته للنبي صلى هللا عليه وسلم. ينظر: منهج النقد في علوم الحديث 

 .5/  1، األسئلة السنية على المنظومة البيقونية 325
َثَناحَ  - (2) ، َعْن َأبِّ  دَّ يٍد اْلَمْقُبرِّي ِّ ِّ ْبنِّ َسعِّ َياٍث، َعْن َعْبدِّ َّللاَّ بَّاحِّ َقاَل: َأْنَبَأَنا َحْفُص ْبُن غِّ ُد ْبُن الصَّ يهِّ، َعْن َأبِّي ُمَحمَّ

ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل:  ْيَطاَن إَِّذا َتَثاَءَب َأَحُدُكْم، َفْلَيَضْع يَ »ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ َدُه َعَلى فِّيهِّ، َواَل َيْعوِّي، َفإِّنَّ الشَّ
ْنهُ  اَلةِّ  سنن ابن ماجه« َيْضَحُك مِّ نَُّة فِّيَها، َباُب َما ُيْكَرُه فِّي الصَّ اَلةِّ، َوالسُّ (، 968برقم) 310/  1) كَِّتاُب إَِّقاَمةِّ الصَّ

يفه  .118/  1الزجاجة في زوائد ابن ماجه  مصباح. ينظر:  في إسناده عبد هللا بن سعيد وهو ُمتَّفق على َتْضعِّ
، َعْن َأبِّيهِّ، َعْن َأبِّي ُهَرْيرَ  -(3) يٍد الَمْقُبرِّي ِّ ْئٍب، َعْن َسعِّ َثَنا اْبُن َأبِّي ذِّ ، َحدَّ ُم ْبُن َعلِّيٍ  َثَنا َعاصِّ ُ َعْنُه، َحدَّ َي َّللاَّ َة َرضِّ

ُه َما اْسَتَطاَع، َفإِّنَّ َأَحَدُكْم َعنِّ النَّبِّي ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َقاَل: "  ، َفإَِّذا َتَثاَءَب َأَحُدُكْم َفْلَيُردَّ ْيَطانِّ َن الشَّ التََّثاُؤُب مِّ
ْيَطاُن " صحيب البخاري  َك الشَّ هِّ ، كَِّتاُب َبْدءِّ الَخْلقِّ  إَِّذا َقاَل: َها، َضحِّ َفةِّ إِّْبلِّيَس َوُجُنودِّ  125/  4) َباُب صِّ

 (. 3289برقم)
 ْبن شهردار ْبن شيرويه ْبن شهردار أبو الغنائم بن أبي منصور ابن َأبِّي شجاع الديلمي الهمذاني: شيرويه- (4)

َع بهمذان جماعة وببغداد سنة ست وأربعين وخمسمائة من َأبِّي الفضل األرموي  مؤرخ من العلماء بالحديث. َسمِّ
ردوس األخبار بمأثور الخطاب، المخرج وغيره وتوفي سنة ثمان وتسعين وخمسمائة.له )تاريخ همذان( بلده، و )ف

خ( واسمه عليه )الفردوس بمأثور الخطاب( )ثم ُطبع( اختصره ابنه شهردار وسماه )مسند  -على كتاب الشهاب 
خ( واختصر المختصر ابن حجر العسقالني وسماه )تسديد القوس في اختصار مسند الفردوس(  -الفردوس 

 .291/  1، إكمال اإلكمال 198/  15تاريخ بغداد  وتاريخ الخلفاء، في دار الكتب. ينظر:
في النسخة الخطية )السامت ( واثبت الصحيب. هو: عبادة بن الصامت بن قيس بن أهوم األنصاري  - (5)

الخزرجي أبو الوليد المدني شهد العقبتين وكان أحد النقباء وشهد بدرا وأحدا وبيعة الرضوان والمشاهد كلها روى 
وحفيده عبادة بن الوليد وأبو أمامة وأنس وجبير بن نفير وخلق وكان من سادات الصحابة مات  عنه ابنه الوليد

، إسعاا 92/  6بالرملة من الشام سنة أربع وثالثين وهو يومئذ بن ثنتين وسبعين سنة. ينظر: التاريخ الكبير 
 .15/  1المبطأ 

 الصحيب )تجشأ(  على ماموجود في نص الحديث.  -(6)
ْوتِّ بِّاْلُعَطاسِّ  اإليمان تشميت العاطس،شعب  -(7) (. الفردوس 8912برقم)505/  11 َفْصٌل فِّي َخْفضِّ الصَّ

مِّ  (. المراسيل ألبي داود1224برقم)309/  1بمأثور الخطاب   353/  1 كَِّتاُب الطََّهاَرةِّ،َباٌب فِّي اْلَماَلحِّ
َثنِّي َيزِّيُد ْبُن َمْرَثدٍ 524برقم) يُن ْبُن َعَطاٍء، َحدَّ َثَنا اْلَوضِّ َثَنا َبقِّيَُّة، َحدَّ َشاُم ْبُن َخالٍِّد، َحدَّ َثَنا هِّ ي، َقاَل: َقاَل  (.َحدَّ عِّ اْلُمدَّ

ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم:  ْيَطاَن ُيحِّبُّ َأْن إَِّذا َعَطَس َأَحُدُكْم، َأْو َتَجشَّ »َرُسوُل َّللاَّ ْوَت؛ َفإِّنَّ الشَّ َما الصَّ َأ، َفاَل َيْرَفَعنَّ بِّهِّ
ْوتُ  َما الصَّ قال المناوى : فيه أحمد بن الفرج، وبقية، والوضين، وفيهم مقال معروا. ينظر: جامع « ُيْرَفَع بِّهِّ

 .2/466األحاديث 
 وانا تتبعت كتب المتون ولم أجد رواية لذلك. - (8)
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صـلى هللا عليـه وسـلم: )إن هللا طيـب ال يقبـل إال قال المحر مون فيه رائحة كريهة وقد قال 
 .(1)طيبا(

ُقـبب الرائحـة عنـد غيـر شـاربيه وعنـدهم، إال انـه لـيس بـأقبب رائحـة مـن الكـراث وقـد  (2)قلـت
 (4)المســاجد لــياًل ]ألنــه[ (3)ســلف انــه ال يقتضــي قــبب رائحــة تحريمــًا وإنمــا نهــى أكِّــُل الكــراث غشــيان

يـــؤذي برائحتـــه المالئكـــة، والمـــؤمنين وهكـــذا يقـــول: ال يقـــربن شـــارب التـــتن الـــذي لـــه ريحـــة خبيثـــة 
فيــــه مــــاال رائحــــة لــــه فهــــذا ال ُيحــــَرم عليــــه بيــــت هللا تعــــالى وال ُنُحرُِّمــــه  (5)المســــاجد. والتــــتن ]نــــوع[

 الجماعات، ومنه قبيب الرائحة يمنع مستعمله عنها.
إليــه وشــرب هــذا الــدخان  (8)فــذلك فيمــا يتقــرب (7)إال طيبــا( قولــه )إن هللا ال يقبــل (6)]وأمــا[ 

لـــيس بقربـــة إنمـــا هـــو مبـــاح اســـتعمله لنفســـه طلبـــا لراحتهـــا، وأمـــا ذكـــر حـــديث ) إن هللا ال يقبـــل إال 
 فهو وضع للحديث في غير محله. (9)طيبا(

 

                                                 

َبُل إِّالَّ َطي ًِّبا، َوإِّنَّ بِّي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َأيَُّها النَّاُس، إِّنَّ هللَا َطي ٌِّب اَل َيقْ َعْن أَ  -(1)
ُسُل ُكُلو  نِّيَن بَِّما َأَمَر بِّهِّ اْلُمْرَسلِّيَن، َفَقاَل: }َيا َأيَُّها الرُّ َن الطَّي َِّباتِّ َواْعَمُلوا َصالًِّحا، إِّن ِّي بَِّما َتْعَمُلوَن هللَا َأَمَر اْلُمْؤمِّ ا مِّ

ْن َطي َِّباتِّ َما َرَزْقَناُكْم{ )البقرة: 51َعلِّيٌم{ )المؤمنون:  يَن آَمُنوا ُكُلوا مِّ ( ُثمَّ َذَكَر الرَُّجَل 172( َوَقاَل: }َيا َأيَُّها الَّذِّ
َفَر َأْشَعَث أَْغَبَر، َيُمدُّ  يُل السَّ ، َوَمْطَعُمُه َحَراٌم، َوَمْشَرُبُه َحَراٌم، َوَمْلَبُسُه َحَراٌم،  ُيطِّ ، َيا َرب ِّ ، َيا َرب ِّ َماءِّ َيَدْيهِّ إَِّلى السَّ

َي بِّاْلَحَرامِّ، َفَأنَّى ُيْسَتَجاُب لَِّذلَِّك؟ " صحيب مسلم  َن اْلَكْسبِّ الطَّي ِّبِّ َوُغذِّ َدَقةِّ مِّ ، َباُب َقُبولِّ الصَّ كَِّتاُب اْلُكُسواِّ
 (.1015برقم)703/  2 َتْربَِّيتَِّهاوَ 
 في النسخة الخطية)ما( وحذفتها ليستقيم المعنى. - (2)
ْشياُن كنايٌة عْن إْتَيان  -(3) الغشيان: بكسر فسكون مصدر غشي، اإلتيان. وغشيان القوم: النزول بهم فجأة، والغِّ

شَيانًا. وقوُله تعالى: اَها َحَمَلْت َحْماًل َخفِّيًفا{ )اأْلَْعَراا: الر جلِّ الَمْرأة، والفعُل َغشَيها َيغشاها غِّ ا َتَغشَّ ( ، 189}َفَلمَّ
 .145/  8، تهذيب اللغة 332/  1أي دخول المسجد وهو ذو رائحة كريهة. معجم لغة الفقهاء 

 من زيادتي ليستقيم المعنى. - (4)
 في النسخة الخطية )النوع( وغيرتها ليستقيم الكالم. - (5)
 الخطية )وما( واثبت الصحيب.في النسخة  -(6)
 (.27سبق تخريجه صفحة) -(7)
 اْلُقْرَبة:  بَِّضم ِّ اْلَقااِّ ما يتقرب به إلى هللا تعالى من أعمال البر والطاعة. وجمعها قرب وقربات. -(8)

ْنَدُه. ينظر:مختار الصحا ِّ بَِّشْيٍء َطَلَب بِّهِّ اْلُقْرَبَة عِّ ِّ ُقْرَباًنا. َو َتَقرََّب إَِّلى َّللاَّ ْبُت ّلِلَِّّ  .250/ 1ح َتُقوُل: َقرَّ
 (.27سبق تخريجه صفحة) -(9)
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 أما أوال/
ا هو إال مثل اإلهالة فقد عرفت التنباك ال يسمى خبيثا شرعا فانه اسم للُمَحرَّم وال لغة وم 
التـــي تعافهـــا نفـــوس المتـــرفين ومـــن لـــم يكـــن يعتادهـــا وقـــد أكـــل منهمـــا ســـيد المصـــطفين  (1)الســـنخة

ــُه نحــوه مــن ال  (3)وقــد عــاا صــلى هللا عليــه وســلم أكــل الضــب (2)صــلوات هللا عليــه وســالمه وأكل
 .(4)يعافيه

 وأما ثانيًا / 
ورد فـي سـيا  مـا يتقـرب بـه إليـه وشـارب  (5)قوله صلى هللا عليه وسلم )ال يقبل إال طيبـا(

 التنباك ال يعده قرب كما عرفت.
 وأما الثالث/

فالمراد من الطيب في الحديث هـو الحـالل فانـه اخـرج مسـلم والترمـذي وابـن المنـذر وابـن  
أبــي حــاتم مــن حــديث أبــي هريــرة قــال قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم )يــا أيهــا النــاس إن هللا 

ُسـُل ُكُلـوا  يقبل إال طيب وانـه أمـر المـؤمنين بمـا أمـر بـه المرسـلين فقـال طيب وانه ال   َيـا َأيَُّهـا الرُّ

                                                 

ْحم أي الودك ،  -(1) نى الودك اذا . فيكون المعوالسنخة: المتغيرة الر يب لطول اْلمْكثاإلهالة: َما أذيب من الشَّ
تفسير غريب  ،500/  2غريب الحديث البن قتيبة  ،32/  11مر عليه وقت وتغير ريحه . ينظر: لسان العرب

 .259/  1ما في الصحيحين البخاري ومسلم 
ْسُتَوائِّيُّ  -(2) َشاٌم الدَّ َثَنا هِّ ُ َعْنُه: َأنَُّه َمَشى إَِّلى النَّبِّي ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َحدَّ َي َّللاَّ ، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس َرضِّ

يٍر، َوإَِّهاَلٍة َسنَِّخٍة، َوَلَقْد  ْنَد َيُهو »بُِّخْبزِّ َشعِّ يَنةِّ عِّ ْرًعا َلُه بِّاْلَمدِّ يًرا َرَهَن النَّبِّيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم دِّ ْنُه َشعِّ ، َوَأَخَذ مِّ يٍ  دِّ
َْهلِّهِّ  يَئةِّ  صحيب البخاري « ألِّ َراءِّ النَّبِّي ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم بِّالنَّسِّ ، َباُب شِّ  (.2069برقم) 57/  3 كَِّتاُب الُبُيوعِّ

يًّا َدَعا النَّبِّيَّ  َثَنا َقَتاَدُة، َعْن َأَنٍس، َأنَّ َيُهودِّ يٍر َوإَِّهاَلٍة  ورواية االمام احمد:  َحدَّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم إَِّلى ُخْبزِّ َشعِّ
َي هللُا َتَعاَلى َعْنُه   (.13201برقم)424/  20َسنَِّخٍة، " َفَأَجاَبُه " مسند أحمد ُمْسَنُد َأَنسِّ ْبنِّ َمالٍِّك َرضِّ

ش أعقد، يكثر فى حيوان من جنس الزواحف من رتبة العظاء، غليب الجسم خشنه، وله ذنب عريض حر  -(3)
: مراوغ خداع، والجمع أضب، وضباب، وضب ان.قالعبد القاهر:  صحارى األقطار العربية، ويقال: رجل خب  ضب 

الضب  دويبة على حد فرخ التمساح الصغير، وذنبه كذنبه، وهو يتلون ألوانا بحر الشمس، كما تتلون 
 .249/  1الحرباء.ينظر: موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي 

(4)- ، ، َقاَل: ُأتَِّي النَّبِّيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم بَِّضبٍ  َمْشوِّيٍ  َفَأْهَوى إَِّلْيهِّ  َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، َعْن َخالِّدِّ ْبنِّ الَولِّيدِّ
، َفَأْمَسَك َيَدُه، َفَقاَل َخالٌِّد: َأَحَراٌم ُهَو؟ َقالَ  ُدنِّي : »لَِّيْأُكَل، َفقِّيَل َلُه: إِّنَُّه َضبٌّ اَل، َوَلكِّنَُّه اَل َيُكوُن بَِّأْروِّ َقْومِّي، َفَأجِّ

َهاٍب: « أََعاُفهُ  ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيْنُظُر َقاَل َمالٌِّك: َعْن اْبنِّ شِّ صحيب « بَِّضبٍ  َمْحُنوذٍ »َفَأَكَل َخالٌِّد َوَرُسوُل َّللاَّ
َواءِّ  البخاري  ،َباُب الش ِّ َمةِّ  (.5400برقم) 72/  7) كَِّتاُب اأَلْطعِّ

 (.27سبق تخريجه صفحة) -(5)
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ـــَن الطَّي َِّبـــاتِّ َواْعَمُلـــوا َصـــالًِّحا﴾ الســـفر أشـــعث اغبـــر ومطعمـــه حـــرام  (2)ثـــم ذكـــر الرجـــل ]يطيـــل[ (1)مِّ
فانـــا يســـتجاب ومشـــربه حـــرام وملبســـه حـــرام وغـــذي بـــالحرام يمـــد يديـــه إلـــى الســـماء يقـــول ياربيـــارب 

 .(3)لذلك(
ــــذي[  ــــت هــــذا ]ال ــــب هــــو الحــــالل إذا عرف ــــان الطي ــــار ب ــــة  (4)فالحــــديث إخب ســــقناه وان أدل

على مدعاهم تبين لك إن هـذا الـدخان المـذكور فـي صـدر السـؤال مـن  (5)المحرمين غير ]ناهضة[
عــد تحقيــق قســم المبــاح الحــالل. وعرفــت انــه ال يليــق بالعــالم التقــي االســتدالل بآيــة أو حــديث إال ب

 َواَل معناه وان مقام تحريم شيء، أو تحليل ما حرم هللا تعالى مقام خطر متعٍد فان هللا تعالى يقول
َب﴾ ِّ اْلَكذِّ َب َهَذا َحاَلٌل َوَهَذا َحَراٌم لَِّتْفَتُروا َعَلى َّللاَّ َنُتُكُم اْلَكذِّ ُف َأْلسِّ  اآلية. (6)َتُقوُلوا لَِّما َتصِّ

فــي تحليــل هــذه الشــجرة. قلــت لســت بســاع فــي تحليــل محــرم بــل  (8)بســاع (7)فأنــت اآلن 
 ألقيت ما حل هللا باألصالة حالل وأثبتت انه لم يقم الُمَحرِّم برهانا يخرج به عن ذلك األصل.

نعم بعد أن تقرر إن ذلك الدخان من المباحات ومن قسم الحالل البين فال ينبغي للعاقل  
نفيس عمره فـي امتصـاص دخانـه ويحـول بينـه وبـين ذكـر أن يستغر  أوقاته في استعماله ويذهب 

مواله بلسانه ويجعله مـن مهمـات شـانه كمـا هـو دأب مسـتعمليه والعـاكفين عليـه والبـاذلين ألمـوالهم 
مــن دأب الســائرين إلــى هللا تعــالى بــل المــؤمن التقــي يحــرص علــى إنفــا   (9)فيــه فــان ذلــك ] لــيس[

لى مواله ويزيده من تقواه ويأخذ من المباحات قـدرا يعينـه علـى أوقاته وأمواله فيما يقربه إلى هللا تعا

                                                 

( وغيرتها ياأيها الذين امنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. في النسخة الخطية )51المؤمنون : االية - (1)
 وفقًا للمصحف.

 في النسخة الخطية )يقابل( وغيرتها وفقًا لنص الحديث. - (2)
َن اْلَكْسبِّ الطَّي ِّبِّ َوَتْربَِّيتَِّها، باب َقُبولِّ صحيب مسلم الجنائز -(3) َدَقةِّ مِّ  (.2393برقم) 85/  3الصَّ

ِّ  َعْن َأبِّى ُهَرْيَرَة َقاَل َقالَ  َ َطي ٌِّب اَل َيْقَبُل إِّالَّ َطي ًِّبا َوإِّنَّ َّللاََّ »  -صلى هللا عليه وسلم-َرُسوُل َّللاَّ َأيَُّها النَّاُس إِّنَّ َّللاَّ
َن الطَّي َِّباتِّ َواْعَمُلوا ُسُل ُكُلوا مِّ نِّيَن بَِّما َأَمَر بِّهِّ اْلُمْرَسلِّيَن َفَقاَل ) َيا َأيَُّها الرُّ ًحا إِّن ِّى بَِّما َتْعَمُلوَن َعلِّيٌم( َصالِّ  َأَمَر اْلُمْؤمِّ

ْن َطي َِّباتِّ َما َرَزْقَناُكْم(  يَن آَمُنوا ُكُلوا مِّ َفَر َأْشَعَث أَْغَبَر َيُمدُّ َيَدْيهِّ إَِّلى «. َوَقاَل )َيا َأيَُّها الَّذِّ يُل السَّ ُثمَّ َذَكَر الرَُّجَل ُيطِّ
َماءِّ َيا َرب ِّ َيا َرب ِّ َوَمْطَعُمُه َحَرامٌ  َى بِّاْلَحَرامِّ َفَأنَّى ُيْسَتَجاُب لَِّذلِّكَ  السَّ  «.َوَمْشَرُبُه َحَراٌم َوَمْلَبُسُه َحَراٌم َوُغذِّ

 في النسخة الخطية)لذي( وغيرتها ليستقيم المعنى. -(4)
، 245/  7فـــــي النســـــخة الخطية)ناهظـــــة( وغيرتهـــــا وفـــــق اللغـــــة العربيـــــة الصـــــحيحة . ينظرلســـــان العـــــرب  -(5)

 مادة)نهض(.
 .116ة النحل: اية سور  -(6)
 في النسخة الخطية)فانت( وحذفتها ليستقيم الكالم. -(7)
 مادة )سعا(. 384/  14الساعي الذي يقوُم بَأمرِّ َأصحابهِّ. ينظر: لسان العرب -(8)
 من زيادتي ليستقيم الكالم. - (9)
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الطاعات فاإلفراط في االشـتغال بالمباحـات فاعلـه مـذموم كمـا إن المفـرط فـي تـرك مـا أحلـه هللا لـه 
 ملوم. 

 (1)وخير األمور السالفات على الهدى     ***        وشر األمور المحدثات البدائع
ه استوينا خير البشر صلى هللا عليه وسلم ينام ويقوم ويصوم وقد كان من به قدوتنا وبهدي

ويـنكب النسـاء كمـا قـال ذلـك لمـا بلغـه أن جماعـة مـن أصـحابه بعضـهم أراد تـرك المنـام، وبعضــهم 
. ولنقتصــر علــى هــذا المقــدار مــن (2)أراد إدامــة الصــيام، وأخــر أراد االنقطــاع عــن النكــاح، والتبتــل

ســـأله الثبـــات علـــى مـــا يرضـــيه فـــي األقـــوال واألفعـــال والحمـــد هلل المقـــال فـــي جـــواب الســـؤال وهللا ا
 وصلواته وسالمه على سيدنا محمد واله خير آل.

:  ومـن العجـب إنـي وجـدت نقـال عـن القاضـي عبـد (3)قال من له هذه الرسالة رحمـه هللا  
م انــه وجــد فــي القــاموس الجــامع المحــيط بعلــ (4)العزيــز شــيخ اإلســالم احمــد ابــن علــي ابــن يوســف

                                                 

 لم اقف على قائل هذا البيت. وقد وجدته في كتب عديدة ويقولون وقد أحسن من قال ثم يسردوا البيت. - (1)
التََّبتُُّل االنقطاع عن الدنيا إلى هللا ، وقد يطلق التبتل ويراد منه االنقطاع عن النساء، وترك النكاح  -(2)

. حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن 80 / 1،  مفاهيم إسالمية 73/  1والرهبنة. ينظر: مختار الصحاح 
جعفر أخبرنا حميد ابن أبي حميد الطويل  : أنه سمع أنس بن مالك رضي هللا عنه يقول جاء ثالث رهط إلى 

بيوت أزواج النبي صلى هللا عليه و سلم يسألون عن عبادة النبي صلى هللا عليه و سلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها 
ن من النبي صلى هللا عليه و سلم ؟ قد غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فقالوا أين نح

فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر وال أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا فجاء رسول 
ما وهللا أتي ألخشاكم هلل وأتقاكم له لكني أصوم هللا صلى هللا عليه و سلم فقال ) أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أ

كتاب النكاح، باب  وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (. صحيب البخاري 
يُم ْبُن َسْعٍد َأْخَبَرَنا  (.4776برقم) 1949/  5 الترغيب في النكاح َثَنا إِّْبَراهِّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس َحدَّ َهاٍب َحدَّ اْبُن شِّ

ُ َعلَ  ِّ َصلَّى َّللاَّ ْعُت َسْعَد ْبَن َأبِّي َوقَّاٍص َيُقوُل َردَّ َرُسوُل َّللاَّ يَد ْبَن اْلُمَسيَّبِّ َيُقوُل َسمِّ َع َسعِّ ْيهِّ َوَسلََّم َعَلى ُعْثَماَن ْبنِّ َسمِّ
َن َلُه اَلْخَتَصْيَنا.  صحيب البخاري  ، كَِّتاب ا َمْظُعوٍن التََّبتَُّل َوَلْو َأذِّ َصاءِّ  لن َِّكاحِّ ْن التََّبتُّلِّ َواْلخِّ /  12َباب َما ُيْكَرُه مِّ

 (.5073برقم) 551
 هذا كالم الناسخ ربما سمعه من اإلمام الصنعاني بعد الجواب عن سؤال حكم التنباك. -(3)
هو: أحمد بن علي بن يوسف بن نجيب الدين أبي بكر يحيى بن أبي الفتب، شيخ اإلسالم المعمر شهاب  -(4)

الدين السجستاني المكي الفقيه الحنفي، إمام مقام الحنفية بالمسجد الحرام.ولد سنة ثالث وسبعين وستمائة بمكة، 
سكندرية على الشريف الغرافي تاريخ ونشأ بها، وتفقه على جماعة، وبرع في الفقه وغيره، ورحل، وسمع باإل

المدينة البن النجار، وسمع بمكة الشاطبية على التوزري، والسيرة البن هشام، وكتاب األزرقي على القاضي نجم 
الدين الطبري وكتاب إتحاا الزائر للجمال المطري، وحدث وأسمع تاريخ المدينة غير مرة.توفي بمكة في شعبان 

، تنقيب 82/  1ئة، رحمه هللا تعالى.ينظر: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي سنة اثنتين وستين وسبعما
 .5/  1المناظرة في تصحيب المخابرة 
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األنام روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم انه قال) تخرج شجرة في آخر الزمـان فـي أرو الـيمن 
ســمي فــي لســان الفــرس التنبــا  وفــي لســان التــرك التــتن وفــي لســان العــرب الحريــق يشــربونها لــيس 

 .(1)معهم على ذلك االصطالح إال لهو ولعب وتصدية(
ه والــه وســلم وذكــر انــه تولِّــد الغفلــة ويقــُل وقــد كــان وحــدث فــي زمــان النبــي صــلى هللا عليــ 

اإليمـان مـن قلـوب المسـلمين ويقـع علـى القلـب مـن دخانهـا شـعاع واسـوداد، ور  هـذه الشـجرة مثـل 
إذناب البغال فاجتنبوها فهو من الـذي حـرم هللا ورسـوله علـى العبـاد انتهـى. قلـت ويتـوهم كثيـر مـن 

الـذي فـي اللغـة وهـو غلـط فـان القـاموس كتـاب  (2)القاصرين أن المـراد بالقـاموس كتـاب مجـد الـدين
اللغــة ال يــذكر فيــه حــديث مــع انــه لــيس فيــه لفــب التنبــا  وال لفــب التــتن وإنمــا هــذا الــذي نقــل عنــه 
القاضــي عبــد العزيــز كتــاب أخــر يســمى القــاموس ال نعرفــه وال ســمعنا بــه إال فــي هــذا النقــل وهــذا 

 لم.    الحديث تدور عليه إمارات الوضع والكذب وهللا اع
 الخاتمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى الـه وصـحبه ومـن تـبعهم 
 وبعد..............بإحسان إلى يوم الدين .

فقــد انتهيــت مــن دراســة وتحقيــق هــذا المخطــوط، وبعــد هــذه الخطــوات وجــدت ان صــاحب 
 المخطوط قد ذكر االتي. 

كر من حرم التنباك المسمى  -  السكائر.ذِّ
 عرو ما استدل به أولئك المحرمون. -
 بين أن تلك األدلة ال تكون دلياًل لذلك التحريم وبين ان استداللهم بها خطأ. -
 قرر أن تلك المادة المسماة السكائر انها من قسم المباح وليس من قسم الحرام . -

 

                                                 

 لم اقف على هكذا نص في جميع الكتب التي وقفت عليها. -(1)
د بن الملقب الفيروز ابادي. وكتابه المعروا القاموس المحيط. هو: مجد الدين محمد بن يعقوب بن محم -(2)

إبراهيم بن عمر الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي الصديقي، ويكنى بأبي الطاهر، وقد أملى نسبه هذا بنفسه.ولد في 
"كارزين" من أرو فارس. قال في "القاموس المحيط": وكارزين "بلد" بفارس ... وبه ولدت. وكانت والدته في 

وقد اشتهر بالفيروزآبادي نسبة إلى مدينة فيروزآباد  هـ.729ربيع اآلخر وقيل في جمادى اآلخرة من شهور سنة 
التي تقع جنوبي شيراز بإيران، ربما ألن أباه وجده كانا من أبنائها.وأما نسبته إلى شيراز فلربما أتته من أحد 

أجداده وهو الشيخ أبو إسحا  الشيرازي، والذي كان من فيروزآباد أيضا، وطلب العلم في شيراز، أو ألنه تلقى 
علم فيها في بداية أمره، أو ألن أباه كان أحد علمائها.وأما الصديقي فهي نسبة إلى أبي بكر الصديق رضي هللا ال

(. ينظر: البلغة في تراجم هـ817سنة) بزبيد في اليمنعنه. وقد رفع نسبه إليه بعد أن ولي قضاء اليمن، توفي 
 .13أئمة النحو واللغة: 
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 والمراجع لمصادرا
أبجــد العلــوم: أبــو الطيــب محمــد صــديق خــان بــن حســن بــن علــي ابــن لطــف هللا الحســيني  .1

 م. 2002 -هـ1423،  1هـ(، دار ابن حزم،ط1307البخاري القِّنَّوجي )المتوفى: 
 إتحاا النبالء ببيان تسمية العلماء: الشيخ سامي المسيطير. .2
هــ( دار صـادر ، 682ي )ت آثار البالد وأخبار العبـاد: زكريـا بـن محمـد بـن محمـود القزوينـ .3

 بيروت.
إسعاا المبطأ برجال الموطأ: عبد الرحمن بـن أبـي بكـر، جـالل الـدين السـيوطي )المتـوفى:  .4

 مصر. –هـ(،المكتبة التجارية الكبرى 911
 األسئلة السنية على المنظومة البيقونية: أم الليث. .5
 أعالم المؤلفين الزيدية .6
ـــاريخ الهنـــد مـــن األعـــالم .7 المســـمى بــــ )نزهـــة الخـــواطر وبهجـــة المســـامع  اإلعـــالم بمـــن فـــي ت

هــ(، 1341والنواظر(: عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلـي الحسـني الطـالبي )المتـوفى: 
 م.1999هـ،  1420، 1بيروت،ط -دار ابن حزم 

األعالم: خير الدين بن محمود بن محمد بـن علـي بـن فـارس، الزركلـي الدمشـقي )المتـوفى:  .8
 م. 2002، 15للماليين،طهـ(،دار العلم 1396

إكمال اإلكمال )تكملة لكتاب اإلكمال البـن مـاكوال(: محمـد بـن عبـد الغنـي بـن أبـي بكـر بـن  .9
هــ(،المحقق: د. 629شجاع، أبو بكر، معين الدين، ابن نقطـة الحنبلـي البغـدادي )المتـوفى: 

 هـ .1410، 1مكة المكرمة،ط -عبد القيوم عبد ريب النبي، جامعة أم القرى 
ر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني البد .10

 بيروت. –هـ(،دار المعرفة 1250اليمني )المتوفى: 
بغية الطلب في تاريخ حلب: عمر بن أحمد بن هبة هللا بن أبي جرادة العقيلي، كمـال الـدين  .11

 دار الفكر. هـ(، المحقق: د. سهيل زكار،660ابن العديم )المتوفى: 
البلغــة فــي تــراجم أئمــة النحــو واللغــة: مجــد الــدين أبــو طــاهر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى  .12

 م.2000 -هـ1421، 1هـ(، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع،ط817)المتوفى: 
تاج العروس من جواهر القـاموس: محم ـد بـن محم ـد بـن عبـد الـرز ا  الحسـيني، أبـو الفـيض،  .13

ــــب ب بيــــدي )المتــــوفى: الملق  هـــــ(،المحقق: مجموعــــة مــــن المحققــــين، دار 1205مرتضــــى، الزَّ
 الهداية.
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التاريخ الكبير: محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة البخـاري، أبـو عبـد هللا )المتـوفى:  .14
 –هـ(، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خـان،دائرة المعـارا العثمانيـة، حيـدر آبـاد 256
 الدكن.

بغـــداد: أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت بـــن أحمـــد بـــن مهـــدي الخطيـــب البغـــدادي تـــاريخ  .15
ــــــدكتور بشــــــار عــــــواد معــــــروا،دار الغــــــرب اإلســــــالمي 463)المتــــــوفى:   -هـــــــ(،المحقق: ال
 م. 2002 -هـ 1422، 1بيروت،ط

تاريخ بيهق / تعريب: أبو الحسن ظهير الدين علي بن زيد بـن محمـد بـن الحسـين البيهقـي،  .16
 هـ. 1425، 1هـ(، دار اقرأ، دمشق،ط565ندمه )المتوفى: الشهير بابن ف

«: تحريـر المعنـى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير الكتـاب المجيـد»التحرير والتنـوير  .17
هـ(، الدار 1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى : 

 هـ. 1984تونس،  -التونسية للنشر 
خبار قزوين: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزوينـي التدوين في أ .18

 م .1987-هـ1408هـ(،المحقق: عزيز هللا العطاردي،دار الكتب العلمية، 623)المتوفى: 
تـــذكرة الحفـــاظ: شـــمس الـــدين أبـــو عبـــد هللا محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان بـــن َقاْيمـــاز الـــذهبي  .19

 م.1998 -هـ1419، 1ب العلمية بيروت،طهـ(، دار الكت748)المتوفى: 
تذكير النابهين بسير أسالفهم حفاظ الحديث السابقين الالحقين:الشيخ ربيع بن هـادي عميـر  .20

 المدخلي.
 تراجم شعراء الموسوعة الشعرية   .21
تفسير غريب مـا فـي الصـحيحين البخـاري ومسـلم: محمـد بـن فتـوح بـن عبـد هللا بـن فتـوح بـن  .22

يــدي أبــو عبــد هللا بــن أبــي نصــر )المتــوفى: حميــد األزدي الميــورقي ا هـــ(،المحقق: 488لَحمِّ
 م.1995 –هـ  1،1415القاهرة،ط –الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز،مكتبة السنة 

 –تلخـــــيص األصـــــول: حـــــافب ثنـــــاء هللا الزاهـــــدي، مركـــــز المخطوطـــــات والثـــــراث والوثـــــائق  .23
 م. 1994 -هـ  1414، 1الكويت،ط

تخـريج أحاديـث الرافعـي الكبيـر: أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد التلخيص الحبيـر فـي  .24
هــــ. 1419، 1هــــ(، دار الكتـــب العلميـــة،ط852بـــن أحمـــد بـــن حجـــر العســـقالني )المتـــوفى: 

 م.1989
تنقيب المناظرة في تصحيب المخابرة: أبو عبد هللا، محمد بن إبراهيم بن سعد هللا بـن جماعـة  .25

هـ(، تحقيق ودراسة: د. عبد السالم بن 733ن )المتوفى: الكناني الحموي الشافعي، بدر الدي
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ـــــــــــــــــــــــــة  ســـــــــــــــــــــــــالم بـــــــــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــــــــاء الســـــــــــــــــــــــــحيمي، الجامعـــــــــــــــــــــــــة االســـــــــــــــــــــــــالمية بالمدين
 م.1996/1997هـ/1416/1417المنورة،

تهــــــــذيب اللغــــــــة: محمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن األزهــــــــري الهــــــــروي، أبــــــــو منصــــــــور )المتــــــــوفى:  .26
 م.2001، 1ت،طبيرو  -هـ(،المحقق: محمد عوو مرعب،دار إحياء التراث العربي 370

التوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوا بن تاج العارفين بن  .27
 38هــ(، عـالم الكتـب 1031علي بن زين العابدين الحـدادي ثـم المنـاوي القـاهري )المتـوفى: 

 م. 1990-هـ1410، 1القاهرة،ط-عبد الخالق ثروت
علم أصول الفقه: عبد هللا بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي،  تيسيير .28

 م. 1997 -هـ  1418، 1مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،ط
قســم الضــعيف والموضــوع: الشــيخ أبــو عبــدالرحمن عصــام الــدين  -جــامع األحاديــث القدســية .29

 الصابطي.
د الــدين أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري جــامع األصــول فــي أحاديــث الرســول: مجــ .30

مطبعــة  -هـــ(،تحقيق : عبــد القــادر األرنــؤوط، مكتبــة الحلــواني 606ابــن األثيــر )المتــوفى : 
 .1مكتبة دار البيان،ط -المالح 

جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن   تفســير الطبــري : محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن  .31
هــ(،المحقق: أحمـد محمـد شـاكر، مؤسسـة 310طبـري )المتـوفى: غالب اآلملي، أبو جعفـر ال

 م. 2000 -هـ  1420، 1الرسالة،ط
الجــامع الصــحيب ســنن الترمــذي: محمــد بـــن عيســى أبــو عيســى الترمــذي الســلمي، تحقيـــق:  .32

 بيروت. –أحمد محمد شاكر وآخرون ، دار إحياء التراث العربي 
ـَنن الهـادي ألقـوم َسـَنن: أ .33 بـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي جامع المسانيد والسُّ

هـــ(،المحقق: د عبــد الملــك بــن عبــد هللا الــدهيش، دار 774البصــري ثــم الدمشــقي )المتــوفى: 
لبنان، طبع على نفقة المحقق ويطلـب مـن مكتبـة  -خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 

 م. 1998 -هـ  1419، 2مكة المكرمة،ط -النهضة الحديثة 
الجامع المسند الصحيب المختصـر مـن أمـور رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم وسـننه وأيامـه  .34

  صحيب البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخـاري الجعفـي ،المحقـق: محمـد زهيـر 
بن ناصر الناصر، دار طو  النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمـد فـؤاد 

 هـ .1422، 1عبد الباقي(،ط
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حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: عبد الرزا  بن حسن بن إبراهيم البيطار الميـداني  .35
هـ( حققـه ونسـقه وعلـق عليـه حفيـده: محمـد بهجـة البيطـار دار صـادر، 1335الدمشقي )ت 
 م. 1993 -هـ  1413، 2بيروت، ط

ْنُجوَيـه )المتـوفى: رجال صحيب مسلم: أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن إبـراهيم، أبـو بكـر ابـن مَ  .36
 هـ.1407، 1بيروت،ط -هـ(،المحقق: عبد هللا الليثي، دار المعرفة 428

ســالفة العصــر فــي محاســن الشــعراء بكــل مصــر: صــدر الــدين المــدني، علــي بــن أحمــد بــن  .37
ـــابن  ـــرزا أحمـــد، الشـــهير ب ـــي خـــان بـــن مي محمـــد معصـــوم الحســـني الحســـيني، المعـــروا بعل

 هـ(.1119معصوم )المتوفى: 
درر فـي أعيــان القــرن الثـاني عشــر: محمــد خليـل بــن علـي بــن محمــد بـن محمــد مــراد سـلك الــ .38

، 3هـــ(، دار البشــائر اإلســالمية، دار ابــن حــزم، ط1206الحســيني، أبــو الفضــل )المتــوفى: 
 م . 1988 -هـ  1408

أبـو عبـد هللا محمـد بـن يزيـد القزوينـي  -وماجة اسم أبيـه يزيـد  -سنن ابن ماجه: ابن ماجة  .39
 بيروت. –هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،دار الفكر 273: )المتوفى

ردي الخراســاني، أبــو بكــر  .40 الســنن الكبــرى: أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الُخْســَرْوجِّ
 -هـ(،المحقق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت 458البيهقي )المتوفى: 

 م. 2003 -هـ  1424، 3لبنات،ط
لنبالء: شمس الدين أبو عبـد هللا محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن َقاْيمـاز الـذهبي سير أعالم ا .41

 م.2006-هـ1427القاهرة،  -هـ(،دار الحديث748)المتوفى: 
شــــعب اإليمــــان: أبــــو بكــــر أحمــــد بــــن الحســــين البيهقــــي، تحقيــــق : محمــــد الســــعيد بســــيوني  .42

 هـ .1410،  1بيروت،ط -زغلول،دار الكتب العلمية 
ـــارابي الصـــحاح تـــاج الل .43 غـــة وصـــحاح العربيـــة: أبـــو نصـــر إســـماعيل بـــن حمـــاد الجـــوهري الف

، 4بيــروت،ط -هـــ(،تحقيق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للماليــين 393)المتــوفى: 
 م. 1987 -  هـ 1407

هــ(، برنـامج 1420صحيب وضعيف سنن الترمذي: محمد ناصـر الـدين األلبـاني )المتـوفى:  .44
المجاني، من إنتاج مركـز نـور اإلسـالم ألبحـاث القـرآن والسـنة  منظومة التحقيقات الحديثية،

 باإلسكندرية.
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هــ(، 771طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السـبكي )المتـوفى:  .45
المحقـــق: د. محمـــود محمـــد الطنـــاحي د. عبـــد الفتـــاح محمـــد الحلـــو،هجر للطباعـــة والنشـــر 

 هـ.1413، 2والتوزيع،ط
بـــة: عمـــر بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن إســـماعيل، أبـــو حفـــص، نجـــم الـــدين النســـفي طلبـــة الطل .46

 هـ. 1311هـ(، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، 537)المتوفى: 
شباب األزهر  -هـ(، مكتبة الدعوة 1375علم أصول الفقه: عبد الوهاب خالا )المتوفى :  .47

 )عن الطبعة الثامنة لدار القلم(.
ليمان حمـــد بـــن محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن الخطـــاب البســـتي المعـــروا غريـــب الحـــديث: أبـــو ســـ .48

هـــ(،المحقق: عبــد الكــريم إبــراهيم الغربــاوي، وخــرج أحاديثــه: عبــد 388بالخطــابي )المتــوفى: 
 م .1982 -هـ 1402القيوم عبد رب النبي، دار الفكر، 

(،المحقق: هــ276غريب الحديث: أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتـوفى:  .49
 هـ.1397، 1بغداد،ط -د. عبد هللا الجبوري، مطبعة العاني 

فــتب القــدير الجــامع بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير: محمــد بــن علــي بــن محمــد  .50
 بيروت. –الشوكاني، دار الفكر 

الفـــردوس بمـــأثور الخطـــاب: شـــيرويه بـــن شـــهردار بـــن شـــيرو يـــه بـــن فناخســـرو، أبـــو شـــجاع  .51
هـــــ(،المحقق: الســــعيد بــــن بســــيوني زغلــــول، دار الكتــــب 509مــــذاني )المتــــوفى: الــــديلمي  اله

 م.1986 -هـ  1406، 1بيروت،ط -العلمية 
 فهرس الفهارس. .52
 فهرس مكتبة المصطفى.  .53
م  1993القـــاموس الفقهـــي لغـــة واصطالحا:ســـعدي أبـــو جيـــب،دار الفكـــر. دمشـــق ،تصـــوير  .54

 م. 1988هـ    1408، 2،ط
بـــو المظفـــر، منصـــور بـــن محمـــد بـــن عبـــد الجبـــار ابـــن أحمـــد قواطـــع األدلـــة فـــي األصـــول: أ .55

هــ(، المحقـق: محمـد حسـن 489المروزى السمعاني التميمـي الحنفـي ثـم الشـافعي )المتـوفى: 
 م .1999هـ/1418، 1محمد حسن اسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت،ط

ي الرومـي الحنفـي كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:مصطفى بن عبـدهللا القسـطنطين .56
 م. 1992 -هـ 1413م، دار الكتب العلمية، بيروت،1067ت 

لسان العرب: ابن منظور،المحقق : عبد هللا علـي الكبيـر و محمـد أحمـد حسـب هللا و هاشـم  .57
 محمد الشاذلي،دار المعارا، القاهرة.
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 -روت مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد: نــور الــدين علــي بــن أبــي بكــر الهيثمــي، دار الفكــر، بيــ .58
 هـ. 1412

المحكــــــم والمحــــــيط األعظــــــم: أبــــــو الحســــــن علــــــي بــــــن إســــــماعيل بــــــن ســــــيده المرســــــي ]ت:  .59
 -هــــ  1421، 1بيـــروت،ط -هــــ[،المحقق: عبـــد الحميـــد هنـــداوي، دار الكتـــب العلميـــة 458
 م. 2000

مختـار الصـحاح: محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـدالقادر الـرازي، تحقيـق: محمـود خـاطر، مكتبـة  .60
 م.1995 –هـ 1415بيروت،  -لبنان ناشرون 

هـــ(،المحقق: 458المخصـص: أبــو الحســن علــي بــن إسـماعيل بــن ســيده المرســي )المتــوفى:  .61
 م.1996هـ 1417، 1بيروت،ط -خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربي 

المراســيل: أبــو داود ســليمان بــن األشــعث بــن إســحا  بــن بشــير بــن شــداد بــن عمــرو األزدي  .62
ْستاني )ا جِّ ، 1بيـروت،ط –هـ(،المحقق: شعيب األرناؤوط، مؤسسـة الرسـالة 275لمتوفى: الس ِّ

 هـ.1408
مســند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل: أحمــد بــن حنبــل، المحقــق : شــعيب األرنؤوطوآخرون،مؤسســة  .63

 م.1999هـ ، 1420، 2الرسالة،ط
المسند الصحيب المختصر بنقل العدل عن العدل إلـى رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم: أبـو  .64

هــ، المحقـق : مجموعـة مـن  261الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسـابوري المتـوفى : 
 بيروت. –المحققين، دار الجيل 

مصــباح الزجاجــة فــي زوائــد ابــن ماجــه: أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن أبــي بكــر بــن  .65
إســــــماعيل بــــــن ســــــليم بــــــن قايمــــــاز بــــــن عثمــــــان البوصــــــيري الكنــــــاني الشــــــافعي )المتــــــوفى: 

 هـ. 1403، 2بيروت،ط -(،المحقق: محمد المنتقى الكشناوي، دار العربية هـ840
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبـو  .66

 بيروت. –هـ(، المكتبة العلمية 770العباس )المتوفى: نحو 
البعلـي، أبـو عبـد هللا، شـمس المطلع على ألفاظ المقنع: محمد بن أبي الفتب بن أبي الفضل  .67

هــــــ(،المحقق: محمـــــود األرنـــــاؤوط وياســـــين محمـــــود الخطيب،مكتبـــــة 709الـــــدين )المتـــــوفى: 
 م. 2003 -هـ 1423، 1السوادي للتوزيع،ط

معجـــم البلـــدان: شـــهاب الـــدين أبـــو عبـــد هللا يـــاقوت بـــن عبـــد هللا الرومـــي الحمـــوي )المتـــوفى:  .68
 م. 1995، 2هـ(، دار صادر، بيروت،ط626
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الصـحابة: أبـو القاسـم عبـد هللا بـن محمـد بـن عبـد العزيـز بـن الَمْرُزبـان بـن سـابور بـن  معجم .69
هـ(،المحقق : محمد األمين بـن محمـد الجكنـي، مكتبـة دار 317شاهنشاهالبغوي )المتوفى : 

 م. 2000 -هـ  1421،  1الكويت،ط -البيان 
هـ،المحقق: حمدي بن  360المعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى:  .70

 م. 1983، 2عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي،ط
ـــوفى:  .71 ـــد عمـــر )المت ـــد الحمي ـــار عب ـــة المعاصـــرة: د أحمـــد مخت هــــ( 1424معجـــم اللغـــة العربي

 م. 2008 -هـ  1429، 1بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب،ط
عبــد المــنعم، مــدرس أصـــول معجــم المصــطلحات واأللفــاظ الفقهيــة: د محمــود عبــد الــرحمن  .72

 جامعة األزهر، دار الفضيلة. -الفقه بكلية الشريعة والقانون 
معجــم المــؤلفين: عمــر بــن رضــا بــن محمــد راغــب بــن عبــد الغنــي كحالــة الدمشــق )المتــوفى:  .73

 بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت. -هـ(، مكتبة المثنى 1408
د صــــاد  قنيبــــي، دار النفــــائس للطباعــــة حامــــ -معجــــم لغــــة الفقهــــاء: محمــــد رواس قلعجــــي  .74

 م.1988 -هـ  1408، 2والنشر والتوزيع،ط
المغنــي عــن حمــل األســفار فــي األســفار، فــي تخــريج مــا فــي اإلحيــاء مــن األخبــار )مطبــوع  .75

بهامش إحياء علوم الدين(: أبو الفضل زين الدين عبـد الـرحيم بـن الحسـين بـن عبـد الـرحمن 
هــ  1426، 1هــ(، دار ابـن حـزم، بيـروت،ط806)المتـوفى: بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 

 م. 2005 -
مفاتيب الغيب   التفسير الكبير: أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بـن الحسـين التيمـي  .76

ـــرازي الملقـــب بفخـــر الـــدين الـــرازي خطيـــب الـــري )المتـــوفى:  هــــ(، دار إحيـــاء التـــراث 606ال
 هـ. 1420،  3العربي ،بيروت ،ط

 المية: مجموعة من المؤلفين، موقع وزارة األوقاا المصرية.مفاهيم إس .77
 مالحق تراجم الفقهاء الموسوعة الفقهية. .78
، 3مـــنهج النقـــد فـــي علـــوم الحـــديث: نـــور الـــدين محمـــد عتـــر الحلبـــي، دار الفكـــر دمشـــق،،ط .79

 م.1997-هـ 1418
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المنهـــل الصـــافي والمســــتوفى بعـــد الـــوافي: يوســــف بـــن تغـــري بــــردي بـــن عبـــد هللا الظــــاهري  .80
هـ(،حققه ووضع حواشيه: دكتـور محمـد 874الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين )المتوفى: 

 محمد أمين ، تقديم: دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
 لحديث النبوي: عبد اللطيف عاشور، القاهرة.موسوعة الطير والحيوان في ا .81
 الموسوعة العالمية. .82
ميــزان االعتــدال فــي نقــد الرجال:شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد الــذهبي،تحقيق: الشــيخ علــي  .83

 م.1995محمد معوو والشيخ عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيروت،
هديــة العــارفين أســماء المــؤلفين وآثــار المصــنفين: إســماعيل بــن محمــد أمــين بــن ميــر ســليم  .84

 هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت .1399الباباني البغدادي )ت 
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن  .85

هــــ(،المحقق: إحســـان عبـــاس، دار 681ي )المتـــوفى: أبـــي بكـــر ابـــن خلكـــان البرمكـــي اإلربلـــ
 بيروت. –صادر 


