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أن يكون البحث جديداً؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم ابألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث ابللغة العربية
صفحة عنوان البحث ابللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث ابللغة العربيّة
مستخلص البحث ابللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثه فيه ،و ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاًّ ،
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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نصيحة األحباب يف لبس فرو السنجاب
لإلمام جنم الدين حممد بن عبد اهلل ابن قاضي عجلون
الشافعي ت876هـ
 دراسة وحتقيق -A study and investigation
on the book titled (Nashihat AlAhbaab fee Lubsi Farwi As-Sinjaab) by
Imam Najm Ad-Deen Muhammad bin
Abdillah ibn Qaadi Ajloun As-Shafi’ee.
died 876AH
إعداد:
د .عمر بن عبدالعزيز السلومي
األستاذ املساعد بقسم الفقه بكلية الشريعة اباجلاععة اسإسماعية
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املستخلص
احلمد هلل الذي كرم اسإنسان عن بني املخلوقات ،واعنت عليه
ِ
بعديد الـمباحات ،والصماة والسمام على نيب الرمحات املميز ألتباعه
احلمال عن احلرعات ،وعلى آله وصحبه ذوي املكرعات ،وبعد:
يتناول هذا البحث حتقيق ودراسة لرسالة (نصيحة
األحباب يف لبس فرو السنجاب) وهي لإلعام احملقق جنم الدين
حممد بن عبد هللا بن قاضي عجلون الشافعي املتوىف سنة 876
للهجرة النبوية ،والذي يعد عن أبرز علماء الشافعية حتريراً وأسلوابً.
تعرض فيه املؤلف للخماف يف حكم لبس فرو حيوان
السنجاب ،وعا يعرض لذلك احلكم يف حالة الدابغة وعدعها عن
طهارٍة وغري ذلك ورتبته على فصلني ،أحدمها :يف عنع لبسه يف
الصماة ،والثاين :يف عنع لبسه خارجها ،ونقل عن أشهر علماء
املذهب الشافعي آراءهم مث ختم كماعه مبا ترجح لديه يف املسألة.
وتبز أمهية تناول املصنف للمسألة يف تبحره – رمحه هللا – يف
املذهب ويف كون املسألة عن املسائل اليت تتجدد يف كل زعان
وعكان ،كما أنه أشار إىل قياس عا أشبه احلالة املذكورة –أعين فرو
السنجاب -مبا ميكن أن أيخذ حكمه عن احليواانت األخرى.
وقد قسمت البحث إىل قسمني :فأعا القسم األول :فيشتمل
على دراسة املؤلف عن حيث امسه ،ونسبه ،ووالدته ،ونشأته
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العلمية ،وشيوخه ،وتماعيذه ،وعكانته العلمية ،وعؤلفاته ،وعقيدته
وعذهبه الفقهي ،وكذلك دراسة املخطوط؛ عن حيث عنوان

املخطوط ،وتوثيق نسبته للمؤلف ،وعصادر املؤلف ،ووصف
النسخة اخلطية ،وأعا القسم الثاين :فهو يشتمل على النص
احملقق.
الكلمات املفتاحية :لبس – فرو -السنجاب.
وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني...
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 – اجلزء الثالث189 جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
Praise be to Allah, who honored man among the
creatures, and supported him with many permissible
things, prayers and blessings be upon the Prophet of
mercies, the one who recognizes the permissible things
from the prohibited to his followers, and may Allah’s
blessings be upon his family and companions.
This study deals with the investigation and study
of the book titled (Nashihat Al-Ahbaab fee lubsi farwi
As-Sinjaab) authored by Imam Najm Ad-Deen
Muhammad bin Abdillah ibn Qaadi Ajloun AsShafi’ee. died 876AH, who is counted among the most
prominent shafi’ee scholars in his editing and writing
style.
The author dealt in it with the disputed issue
regarding the ruling of wearing the squirrel's fur, and
what occurs to it regarding that ruling in the case of
tanning and lack of tanning in its purity and so on, he
arranged the study in two chapters, the first chapter
included: the prohibition of wearing it in prayer, and
the second chapter included :the prohibition of wearing
it outside the prayer, he then quoted the views of the
famous scholars of the Shafi’ee mazhab (doctrine), he
concluded by giving his validation in the issue.
The importance of the authors’ dealing with the
issue appeared in his verse knowledge of the mazhab,
and in the fact that the issue is one of the issues that are
renews in every time and place, He also referred to the
measurement of what is similar to the case mentioned I mean squirrel fur - which can take the same ruling on
other animals.
I divided this study into two sections: The first
section includes the study of the author in terms of his
name, his descent, his birth, his educational

- 319 -

 عمر عبدالعزيز السلومي. د، دراسة وحتقيق- هـ876نصيحة األحباب يف لبس فرو السنجاب لعجلون الشافعي ت

background, his teachers, his students, his knowledge
value, his works, his belief and his jurisprudent
doctrine. As well as the study of the manuscript; in
terms of its title , the authentication of its relation to the
author, the author's sources, and the description of the
written version. As for the second section: it included
the investigated text.
Keywords: Wearing - fur - squirrel.
May Allah’s peace and blessings be upon the
Prophet, his family and companions.
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احلمد هلل الذي كرم اسإنسان عن بني املخلوقات ،واعنت عليه
ِ
بعديد الـمباحات ،والصماة والسمام على نيب الرمحات املميز ألتباعه
احلمال عن احلرعات ،وعلى آله وصحبه ذوي املكرعات ،وبعد:
فإن نعم هللا علينا نعجز عن حصرها ،ونعد عنها وال حنصيها
عدداً ،ومما ال شك فيه أن ابب األطعمة واألشربة واأللبسة مما يتغري
بتغري الزعان وينشأ فيه عا مل يكن يف احلسبان ،ومل يزل العلماء قدمياً
وحديثاً يبينون للناس عا اشتبه عليهم عن أعر دينهم ال سيما عا يستجد
عن الوقائع والنوازل ،يف هذا ااجلانب املهم عن حياة املكلفني.
وعع حمبيت لفقه الشافعية وتوسع كثري عن علمائه يف املسائل
الفقهية يف املطوالت( )1واعتناء كثري عنهم ابلنوازل ،لفتت نظري رسالة
لطيفة ال تزال حبيسة خزائن املخطوطات ،متيز عوضوعها – رغم تقدم
أتليفها -ابرتباطه بعصران احلاضر الذي توسع الناس فيه يف املأكل
واملشرب وامللبس ،وقد ومست تلك الرسالة اللطيفة بـ ــ(نصيحة األحباب
يف لبس فرو السنجاب) وهي لإلعام احملقق جنم الدين حممد ابن عبد هللا
ابن قاضي عجلون الشافعي املتوىف سنة  876للهجرة النبوية ،والذي
يعد عن أبرز علماء الشافعية حتريراً وأسلوابً ،فاستخرت هللا تعاىل يف
إخراجها إىل النور عصححة عوثقةً.
وهللا أسأل التوفيق يف القول والعمل...
( )1وقد عشت ععهم يف ذلك زعناً أثناء حتقيقي اجلزء عن كتاب اسإعام ابن
الرفعة –رمحه هللا -املطلب العايل.
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أسباب اختياري هلذه الرسالة وأهميتها:
بعد اطماعي على هذه الرسالة املخطوطة اللطيفة " نصيحة
األحباب يف لبس فرو السنجاب" وقراءيت هلا ،رأيت أنه عن املهم
دراستها وحتقيقها وإخراجها للنور؛ لآليت:
 )1عكانة املؤلف بني علماء الشافعية وذلك ظاهر للمتأعل
يف كتبه  -رمحه هللا .-
 )2طبيعة الرسالة وعادهتا إذ تتناول عسألةً تتكرر يف كل
عصر خاصة يف عصران احلديث.
 )3متيز املصنف يف اختصار وحترير املسائل عن كمام العلماء
السابقني كما نص يف عقدعته.
 )4اهتمام املصنف ابلرتجيح عند إيراد أقوال املذهب.
 )5عدم اطماعي على عن أفرد هذه املسألة ابلتأليف.
خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة وقسمني:
املقدعة وتشتمل على :أمهية املوضوع وأسباب اختياره ،وخطة البحث.
القسم األول :الدراسة ،وفيه فصالن:
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الفصل األول :التعريف ابإلمام جنم الدين حممد ابن
قاضي عجلون وفيه تسعة مباحث:
املبحث األول :امسه ،ونسبه.
املبحث الثاين :والدته.
املبحث الثالث :نشأته العلمية.
املبحث الرابع :شيوخه.
املبحث اخلاعس :تماعيذه.
املبحث السادس :عكانته العلمية.
املبحث السابع :عقيدته ،وعذهبه الفقهي.
املبحث الثاعن :عؤلفاته.
املبحث التاسع :وفاته.
الفصل الثاين :التعريف ابملخطوط وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول :عنوان املخطوط وتوثيق نسبته للمؤلف.
املبحث الثاين :عوضوع املخطوط.
املبحث الثالث :القيمة العلمية للمخطوط.
املبحث الرابع :عصادر املؤلف.
املبحث اخلاعس :وصف النسخة اخلطية ،ومنوذج عنها.
القسم الثاين :النص احملقق .ويقع يف ( )3لوحات.
الفهارس وتشتمل على اآليت:
أ -فهرس اآلايت القرآنية.
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ب -فهرس األحاديث واآلاثر.
ج -فهرس األعمام.
د -فهرس الغريب واملصطلحات.
هـ  -فهرس األعاكن.
و -فهرس األبيات الشعرية.
زـ -ثبت املصادر واملراجع.
ح -فهرس املوضوعات.

منهجي يف حتقيق النّص:
 )1نسخ املخطوط وفق قواعد اسإعماء احلديثة ععتمداً على
نسخة فريدة يف جمموع ضمن حمفوظات "جاععة اليبزيغ" يف شرق
أملانيا اسإحتاديّة.
 )2توثيق النصوص وأقوال الفقهاء عن عصادرها املعتربة.
 )3إكمال عا جزعت بنقصه أو اقتضاه السياق وأجعله بني
ععقوفتني [ ] وأشري إىل ذلك يف احلاشية.
 )4إثبات الكلمات اليت مل تتيسر قراءهتا بصورهتا يف
املخطوط عن طريق براعج التصوير احلديثة وأضع الكلمة بني قوسني
( ) وأشري إليها يف احلاشية بــ" هكذا يف النسخة اخلطية." :
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 )5تصحيح اخلطأ إذا جزعت به وإثبات الصواب وجعله
بني قوسني عع اسإشارة إىل ذلك يف احلاشية.
 )6وضع خط عائل (  ) /عماعةً على آخر الصحيفة عن
السطر يف اهلاعش احملاذي هلا ،وأجعل
كل لوحة ،وأجعل بياهنا آخر ّ
األول للورقة ،مث يليه حرف الصفحة على هذا النمط (/6أ)،
الرقم ّ
ّ
لليمني و(/6ب) لليسار.
 )7عزو اآلايت القرآنيّة وبيان أرقاعها عن سور القرآن الكرمي
ابلرسم العثماين.
عع كتابتها ّ
 )8عزو األحاديث النبوية ،فإن كان احلديث يف الصحيحني
أو أحدمها اكتفيت بذلك ،وإن كان يف غريمها فإنين أقوم بعزوه إىل
السنة األخرى.
كتب ّ
 )9التعليق العلمي  -على عا حيتاج إىل تعليق  -عن املسائل
الفقهية واألصولية واللغوية وغريها ممن يتطرق له املصنف –رمحه هللا.-
 )11الرتمجة لألعمام الواردة أمساؤهم يف صلب البحث.
 )11شـرح ععاين املصطلحات والغريب عن الكلمات.
)11االلتزام بعماعات الرتقيم ،وضبط عا يشكل عن
الكلمات.
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القسم األول :الدراسة
وفيه فصالن:
الفصل األول :التعريف ابإلمام جنم الدين حممد ابن
قاضي عجلون وفيه تسعة مباحث:
املبحث األول :امسه ،ونسبه.
املبحث الثاين :والدته.
املبحث الثالث :نشأته العلمية.
املبحث الرابع :شيوخه.
املبحث اخلاعس :تماعيذه.
املبحث السادس :عكانته العلمية.
املبحث السابع :عقيدته ،وعذهبه الفقهي.
املبحث الثاعن :عؤلفاته.
املبحث التاسع :وفاته.
الفصل الثاين :التعريف ابملخطوط وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول :عنوان املخطوط وتوثيق نسبته للمؤلف.
املبحث الثاين :عوضوع املخطوط.
املبحث الثالث :القيمة العلمية للمخطوط.
املبحث الرابع :عصادر املؤلف.
املبحث اخلاعس :وصف النسخة اخلطية ،ومنوذج عنها.
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الفصل األول :التعريف باإلمام جنم الدين حممد ابن قاضي
عجلون
املبحث األول :امسه ،ونسبه(:)1
هو حممد بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن شرف بن
عنصور بن حممود بن توفيق بن حممد بن عبد هللا الزرعي ،مث الدعشقي
الشافعي .املعروف اببن قاضي عجلون.
يلقب بـ" جنم الدين".
و ّ
املبحث الثاني :والدته
ولد يوم السبت الثاين والعشرين عن ربيع األول سنة إحدى
وثماثني ومثان عائة (831ه) بدعشق(.)2
( )1انظر يف ترمجة املصنف :الضوء الماعع( ،)96/8البدر الطالع()197/2
هدية العارفني ( ،)217/2ععجم املؤلفني ( ،)223/11إيضاح
املكنون()587/2
الشام :بكسر أوله،
( )2عاصمة سوراي يف عصران احلاضر .وتسمى دعشق ّ
وفتح اثنيه ،هكذا رواه ااجلمهور ،والكسر لغة فيه :البلدة املشهورة قصبة
الشام ،وهي جنة األرض بما خماف حلسن عمارة ونضارة بقعة وكثرة
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املبحث الثالث :نشأته العلمية:
نشأ املصنف يف بيئة علمية فذة فوالده (عبد هللا بن عبد
الرمحن) يسمى بوالد النجباء وأحد كبار العلماء الشافعية وجده
أحد القضاة الدعشقيني املعروفني ،واملؤلف وإخوته كلهم يطلق عليه
ابن قاضي عجلون وهذا جنم الدين حممد بن عبد هللا وهو الذي
نتحدث عنه هو أشهرهم وكان هلذه البيئة العلمية أثر ابلغ يف صقل
شخصية املؤلف العلمية عن الصغر إذ حفظ القرآن أوالً مث حفظ
شيئا كثرياً عن املختصرات زايدة على اثنني وعشرين كتاابً ،وتفقه
أببيه ،مثّ الزم عدداً عن عشاهري العلماء يف عدة علوم عنهم
الشرواين ،والعماء الكرعاين ،وقدم القاهرة وقرأ علي ابن حجر(،)1
واحمللي والعيين وابن اهلمام وغريهم.
وأخذ القراءات العشر إفراداً مث مجعاً على الزين خطاب وكذا
مجع على الشهاب السكندري.
=

فاكهة ونزاهة رقعة وكثرة عياه ووجود عآرب ،قيل :مسيت بذلك ألهنم
دعشقوا يف بنائها أي أسرعوا .انظر :ععجم البلدان(.)463/2
( )1هو أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقماين ،أبو الفضل شهاب
الدين ،عن أئمة العلم والتاريخ ت 911هـ ،تصانيفه كثرية جليلة .انظر:
الضوء الماعع(.)36/2
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وحج وزار بيت املقدس وأكثر عن خمالطة العلماء والفضماء
عع عمازعة املطالعة والعمل والنظر يف عطوالت العلوم وخمتصرها
قدميها وحديثها حبيث كان يف ازدايد عن التفنن والفضائل والتميز
يف الفنون املختلفة كالبيان واحلساب واملنطق وغريها – رمحه هللا .)1(-
املبحث الرابع :شيوخه:
تتلمذ املصنف على كثري عن العلماء وأخذ عن عشاهري
عصره ال سيما كبار علماء الشافعية وعن أولئك:
 )1والده اسإعام عبد هللا بن عبد الرمحن بن حممد بن الولوي
أبو حممد بن الزين بن الشمس الزرعي مث الدعشقي الشافعي
ت837هـ(.)2
 )2تقي الدين أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي
الشهيب الدعشقي ،فقيه الشام يف عصره وعؤرخها وعاملها ،الشهري
اببن قاضي شهبة ت851هـ(.)3
 )3علي بن أمحد بن إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن علي
العماء القلقشندي ت 856هـ(.)4
( )1انظر :الضوء الماعع (.)97/8
( )2انظر يف ترمجته :الضوء الماعع (.)143/4
( )3انظر يف ترمجته :شذرات الذهب()73/1
( )4انظر يف ترمجته :نظم العقيان ص.131
- 329 -

نصيحة األحباب يف لبس فرو السنجاب لعجلون الشافعي ت876هـ  -دراسة وحتقيق ،د .عمر عبدالعزيز السلومي
()1

الشافعي ت 853هـ .
 )4علي العماء أبو احلسن الكرعاين
ّ
 )5جمال الدين حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم احمللي
ت 864هـ).(2
 )6عبد الرمحن بن عنرب بن علي بن أمحد بن يعقوب بن
عبد الرمحن البوتيجي ت 864هـ).(3
 )7الكمال ابن اهلمام حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد
ابن عسعود ،السيواسي مث اسإسكندري ت861هـ ـ ،أخذ عنه كتابه
التحرير يف أصول الفقه(.)4
الش ُم ِّين ت
 )8أمحد بن حممد بن حممد بن حسن بن علي ُ
872هـ).(5

( )1انظر يف ترمجته :الضوء الماعع(.)57/6
( )2انظر يف ترمجته :طبقات املفسرين( ،)84/2األعمام (.)333/5
( )3انظر يف ترمجته :نظم العقيان ص ،124الضوء الماعع()115/4
( )4انظر يف ترمجته :البدر الطالع( )211/2األعمام(.)255/6
( )5انظر يف ترمجته :األعمام(.)231/1
- 330 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثالث

املبحث اخلامس :تالميذه:
تتلمذ على اسإعام جنم الدين عدد كبري عن فقهاء الشافعية عنهم:
 )1حممد بن إمساعيل بن حممد الشمس بن العماد الدعشقي
الشافعي ت 897هـ ـ(.)1
 )2حممد بن الكفرسوسي :حممد بن عبد الرمحن ،الشيخ
اسإعام العماعة الفقيه املدرس املفيت أبو عبد هللا مشس الدين
الكفرسوسي الشافعي ت932ه(.)2
 )3حممد بن هبة هللا :حممد بن عمر بن حممد بن حممد بن
أمحد بن عبد القادر بن هبة هللا .الشيخ العماعة قاضي القضاة
جمال الدين النصييب احلليب الشافعي ،سبط احملدث أيب الفضل ابن
الشحنة(.)3
 )4أمحد الفرفوري :أمحد بن حممود بن عبد هللا بن حممد،
قاضي القضاة العماعة شهاب الدين أبو العباس ،الشهري اببن
الفرفور الدعشقي الشافعي ت911هـ(.)4

( )1الضوء الماعع(.)143/7
( )2الكواكب السائرة (.)55/1
( )3املصدر السابق ()69/1
( )4املصدر السابق (.)143/1
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 )5علي بن حممد بن علي ،الشيخ اسإعام العماعة أبو الفضل
بن أيب اللطف املقدسي الشافعي ت934هـ(.)1
املبحث السادس :مكانته العلمية:
لإلعام جنم الدين ابن عجلون عكانة علمية رفيعة دل على
ذلك أعور عديدة ولعل عن أبرزها نقل أكثر فقهاء عذهب الشافعية
عنه وعدحهم ملصنفاته ،قال السيوطي –رمحه هللا( :-ألف
التصانيف النافعة)(.)2
فقد تصدى رمحه هللا  -لشرح أهم كتب املذهب – عنها
تصحيح املنهاج يف عطول وخمتصر وعتوسط والتاج يف زوائد الروضة
على املنهاج ،والتحرير علقه على املنهاج يف حنو أربعمائة كراسة ،بل
عمل على مجيع حمافيظه إعا شرحاً أو حاشيةً .وعا ذاك إال لعلو
كعبه يف العلم.
كما متيز يف غالب الفنون ودرس مبواطن وتصدر جباعع بين
أعية ،وكان إعاعاً عماع ًة عتقناً حج ًة ضابطاً جيد الفهم ،حسن
اخلط ،دائم املذاكرة واملطالعة عع علماء عصره ،عستحضراً
حملفوظاته ،مل يكن ابلشام عن يناظره وال ابلداير املصرية ابلنسبة إىل

()1الضوء الماعع (.)191/2
( )2نظم العقيان ص151
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استحضار الفنون لفظا وععىن ،ذكر ععىن ذلك كله اسإعام
السخاوي-رحم هللا ااجلميع -بعد أن أشاد به(.)1
املبحث السابع :مؤلفاته(:)2

أيدينا).

 )1بديع املعاين يف شرح عقيدة الشيباين(.)3
 )2التاج يف زوائد الروضة على املنهاج للنووي يف الفروع.
 )3التحرير شرح املنهاج للنووي يف أربعمائة كراسة.
 )4رسالة يف ذابئح املشركني.
 )5عغىن الراغبني يف شرح عنهاج الطالبني.
 )6نصيحة األحباب يف لبس فرو السنجاب ( وهي اليت بني
 )7هادى الراغبني إىل عنهاج الطالبني للنووي أيضا.

( )1انظر نقل الشوكاين يف البدر الطالع( )197/2عن الضوء
الماعع(.)95/8
( )2هدية العارفني ( )217/2إيضاح املكنون (.)587/4
( )3حققت كرسالة علمية جباععة اسإعام حممد بن سعود ابلرايض ،عن إعداد
الباحث :حممد العبدهللا السحيم عام 1414هـ.
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املبحث الثامن :عقيدته ومذهبه الفقهي:
مما الشك فيه  -وكما هو حال أغلب علماء عصره وحملته
األشاعرة
عذهب
على
كان
أنه
–
يف املعتقد ،وشافعي املذهب يف الفقه.

يصح يف األذهان شيء
وليس
ُّ

ِ
دليل
هار إىل
إذا احتاج النّ ُ

ويكفي سإثبات ذلك أدىن أتعل إىل كتابه "بديع املعاين يف
شرح عقيدة الشيباين"( )1حيث مل يثبت يف الصفات إال عا يثبته
األشاعرة.
وأعا النقل عنه يف الفقه الشافعي فأكثر عن أن حيصى أو
يستقصى.

( )1الشيباين حممد بن احلسن الشيباين .انظر شرح عقيدته للمؤلف رمحه ٍم
هللا ص  49عنها وعا بعدها ،وقد سبقت اسإشارة إىل أهنا حمققة كرسالة
علمية جباععة اسإعام حممد بن سعود ابلرايض ،الباحث :حممد السحيم
عام 1414هـ.
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املبحث التاسع :وفاته:
تويف املصنف يف يوم االثنني اثلث عشر شوال سنة ست
وسبعني ومثامنائة (876هـ) بعد أن ضعف ابلقاهرة ،وركب راجعاً
()1
إىل بلده على كره عن أصحابه وخاصته ،فما انتهى إىل بلبيس
إال وقد قضى وعمره مخس وأربعون سن ًة .رمحه هللا.

( )1عدينة مبحافظة الشرقية مبصر اآلن عن أقدم عدن عصر وتبعد عن
القاهرة51كيلوعرتاً تقريباً ،وجاء يف ععجم البلدان( )479/1بينها وبني
فسطاط عصر عشرة فراسخ على طريق الشام ،فتحت يف سنة  18أو
املتنيب:
 19على يد عمرو بن العاص –رضي هللا عنه ،-قال فيها ّ
مبسعاهتا تقرر بذاك عيوهنا
رّبا
جزى عرابا أمست ببلبيس ّ
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الفصل الثاني :التعريف باملخـطـوط
املبحث األول :عنوان املخطوط وتوثيق نسبته للمؤلف:
قد جاء التصريح عنه يف عقدعة املخطوط ،كما نسبه إليه
و ٍ
السخاوي
اسإعام
عنهم
احد
غري
–رمحه هللا – يف ععرض ذكره ملصنفاته ،فقال... :وكذا [يعين
صنف املؤلف] يف السنجاب ،جنح فيه لتأييد عدم الطهارة(.)1
املبحث الثاني :موضوع املخطوط ،وقيمته العلمية:
تناول املؤلف يف هذه الرسالة اللطيفة خماف علماء الشافعية
يف حكم لبس فرو حيوان السنجاب ،وعا يعرض لذلك احلكم يف
حالة الدابغة وعدعها عن طهارٍة وغري ذلك ورتبتها على فصلني،
أحدمها :يف عنع لبسه يف الصماة.
والثاين :يف عنع لبسه خارجها.
ونقل عن أشهر علماء املذهب آراءهم مث ختم كماعه مبا
ترجح لديه يف املسألة.

( )1الضوء الماعع( ،)96/8وانظر نسبته إليه يف :هدية العارفني(.)217/2
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مث ختم كماعه بنصيحة رائقة يف فضل اخلروج عن اخلماف
والعمل ابألحوط وعدم التوسع يف املباحات.
وتبز أمهية تناول املصنف للمسألة يف تبحره – رمحه هللا – يف
املذهب ويف كون املسألة مما عمت هبا البلوى ،كما انه أشار إىل
قياس عا أشبه احلالة املذكورة –أعين فرو السنجاب -مبا ميكن أن
أيخذ حكمه عن احليواانت األخرى.
املبحث الثالث :مصادر املؤلف:
ميكن وصف املصادر اليت اعتمد عليها املصنف صراحة أو تلميحاً
أبهنا أعهات كتب أئمة املذهب املعتمدة يف حكاية األقوال والرواايت ،وعع أنه
مل يصرح كثرياً إال أن أبرز عن نقل عنهم اآليت:
 إحياء علوم الدين لإلعام أيب حاعد حممد بن حممد الغزايل الطوسي
(املتوىف515 :هـ).
( شرح الوجيز-العزيز) لشيخ الشافعية اسإعام أيب القاسم عبد الكرمي
ابن العماعة أيب الفضل حممد بن عبد الكرمي بن الفضل بن احلسني الرافعي،
القزويين 623هـ.
 اجملموع وعنهاج الطالبني كمامها لإلعام حيىي بن شرف ،النووي تويف
سنة 676هـ.
 كفاية النبيه يف شرح التنبيه للشريازي واملطلب العايل يف شرح وسيط
للغزايل .ألمحد بن حممد بن علي األنصاري ،أيب العباس ،جنم الدين ،املعروف
اببن الرفعة :اسإعام الفقيه الشافعي ،املتوىف 711هـ.
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 غنية احملتاج ،وقوت احملتاج كمامها لإلعام أمحد بن محدان بن أمحد
بن عبد الواحد ،أيب العباس ،شهاب الدين األذرعي املتوىف 783هـ.
 خادم الرافعي والروضة لإلعام حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي،
املتوىف سنة 794هـ.
املبحث الرابع :وصف النسخة اخلطية ،ومنوذج منها
 النسخة اخلطية فريدة عليها تصحيحات مما يرجح عقابلتها
على نسخة أخرى أو عراجعتها.
عكان احلفظ :ضمن جمموع مبكتبة جاععة ال يبزغ شرق
أملانيا.
رقم احلفظ 12-1876 :الفهرس312
رقم احلفظ القدمي12-374 :
حالة الورق :عكتمل به آاثر رطوبة يسرية.
أبعاد الورق3 .15×2 .21 :
عدد األسطر21 :
 الناسخ :حمب الدين حممد بن عبداحلق السنباطي
الشافعي.
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اللوحة األوىل
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اللوحة األخرية
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القسم الثاني
النص احملقق
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بسم هللا الرمحن الرحيم ،وصلى هللا وسلم على سيدان حممد
وعلى آله ،وصحبه وسلم.
قال الشيخ اسإعام العامل العماعة ،فريد دهره ،الشيخ جنم
الدين العجلوين الشافعي تغمده هللا ابلرمحة:
احلمد هلل اهلادي للصواب ،وصلى هللا وسلم على سيدان
حممد وعلى آله وصحبه الكرام األجناب ،وبعد :فهذه رسالة انفعة
– إن شاء هللا تعاىل -قررت هبا حكم لبس( )1السنجاب( )2يف

( )1اللبس بضم المام عصدر لقولك لبست الثوب ألبسه لبساً ،وكسر الم
اللبس ،فبمعىن اللبس ابلضم؛ وعنه قول هللا تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲐ ﲑ
ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ [الدخان ]53 :وقال تعاىل  :ﭐﱡﭐ ﲐ ﲑ
ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝﲞﲟ
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﱠ [الكهف]31 :

واللبس (بفتح الماَّم) فهو عصدر قولك لبست عليه األعر ألبسه لبسا،
أي خلطته عليه قال تعاىل:ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ [األنعام. ]9 :

انظر :عادة ل ب س يف :لسان العرب( ،)212/6اتج العروس(.)467/16
( )2جاء يف اتج العروس( :)42/3هو حيوان على حد الريبوع ،أكرب عن
الفأر ،وشعره يف غاية النعوعة ،تتخذ عن جلده الفراء ،وأحسن جلوده
األعلس األزرق السنجاب عفرد ومجعه سناجيب:
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الصماة( )1وخارجها ،على املعتمد يف عذهب إعاعنا الشافعي –
رضي هللا عنه )2( -حسبما حترر يل عن كمام عشايخ املذهب،
ومسيتها( :نصيحة األحباب يف لبس فرو السنجاب).
=

ويف ععجم اللغة العربية املعاصرة( .)1116/2هو حيوان صغري عن
القوارض ،له ذنب طويل ،كثيف الشعر ،يضرب به املثل يف خفة
الصعود ،لونه أزرق رعادي.
وينسب للونه فيقال لون سنجايب.
وقد وصفه الدعريي الشافعي (ت 818هـ رمحه هللا) يف حياة احليوان
الكربى( )47/2فقال :شعره يف غاية النعوعة ،يتخذ عن جلده الفراء،
يلبسه املتنعمون .وهو شديد احليل ،إذا أبصر االنسان صعد الشجرة
العالية ،وفيها أيوي وعنها أيكل .وهو كثري ببماد الصقالبة والرتك .انتهى
( )1الصماة يف اللغة :الدعاء ،هذا قول مجاهري العلماء عن أهل اللغة والفقه
وعرفت أبهنا:
وغريهم ،ومسيت الصماة الشرعية صماة الشتماهلا عليهّ .
األفعال املعلوعة عن القيام والركوع والسجود والقراءة والذكر وغريها.
انظر :املطلع ص ،63هتذيب األمساء واللغات(،)179/3
( )2إعام املذهب أبو عبدهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن
أحد األئمة األربعة عند أهل
شافع اهلامشي القرشي املطليب ،أبو عبد هللاُ ،
السنة وااجلماعة .وإليه نسبة الشافعية كافة .ولد يف غزة (بفلسطني) عام
151هـ ،ومحل عنها إىل عكة وهو ابن سنتني .وزار بغداد عرتني .وقصد
عصر سنة  199فتويف هبا ،وقربه.
الشافعي أشعر الناس وآدهبم وأعرفهم ابلفقه والقراءات.
قال املربد :كان
ّ
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ورتبتها على فصلني ،أحدمها :يف عنع لبسه يف الصماةِ.
والثاين :يف عنع لبسه خارجها.
األول( :)1يف عنع لبسه يف الصماة؛ وذلك ألعرين:
أحدمها :جناسة شعره ،فإن حيوانه ال يذكى( )2بل خينق(،)3
كما أخرب بذلك مجع كثري ممن يعتمد كماعهم ،وممن نقل ذلك

=

وقال اسإعام ابن حنبل :عا أحد ممن بيده حمربة أو ورق إال وللشافعي يف
رقبته عنه.
تويف رمحه هللا يف القاهرة 214هـ ،وهو غين عن التعريف وإمنا ترمجت له
تقديراً لفضله وتشريفاً جزاه هللا عنا خرياً.
انظر يف سريته :آداب الشافعي وعناقبه للرازي ص 17وعا بعدها ،سري
أعمام النبماء( ،)5/11طبقات الشافعية للسبكي( )71/2األعمام
للزركلي(.)26/6
( )1أي الفصل األول.
( )2التذكية :الذبح والنحر .يقال :ذكيت الشاة تذكية .انظر النهاية يف
غريب احلديث(.)164/2
( )3اخلنق :بفتح اخلاء وسكون النون عصدر خنق ،عصر احللق ،واسإعاتة
مبنع اهلواء عمن كان ذا روح .انظر :ععجم لغة الفقهاء ص.211
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عنهم واعتمده الشيخ شهاب الدين األذرعي( ،)1والشيخ بدر الدين
الزركشي(-)2رمحهما هللا .-
وقال األذرعي :إنه حتقق ذلك بعد الفحص عنه سنني.
وسيأيت نقل شيء عن كماعهما يف ذلك يف الفصل الثاين  -إن شاء
هللا تعاىل -وحينئذ فشعره ابق على جناسته؛ ألن الدبغ ال أتثري له
( )1هو أمحد بن محدان بن أمحد بن عبد الواحد ،أبو العباس ،شهاب الدين
شافعي .ولد أبذرعات الشام (درعا حالياً)
األذرعي ،الفقيه ال ّ
سنة718ه ،وتفقه ابلقاهرة ،وويل نيابة القضاء حبلب ،وراسل السبكي
ابملسائل (احللبيات) ،وله (مجع التوسط والفتح ،بني الروضة والشرح)
وشرح املنهاج شرحني أحدمها (غنية احملتاج) ،والثاين (قوت احملتاج) وعاد
إىل القاهرة سنة  772هـ ،مث استقر يف حلب إىل أن تويف هبا رمحه هللا
سنة 783هـ.
انظر :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة(،)141/3
األعمام(.)119/1
( )2هو حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي ،أبو عبد هللا ،بدر الدين :عامل
بفقه الشافعية واألصول ،أديب تركي األصل ،ولد مبصر سنة 745هـ .له
تصانيف كثرية يف عدة فنون ،عنها (اسإجابة سإيراد عا استدركته عائشة
على الصحابة ) و(لقطة العجمان) يف أصول الفقه ،و(البحر احمليط ) يف
أصول الفقه ،و(إعمام الساجد أبحكام املساجد) و(املنثور ) يف
القواعد ،وغريها ،تويف سنة 794هـ
انظر :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة( ،)167/3األعمام(.)61/6
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()1

يف شعر امليتة ،وإمنا يؤثر يف اسإهاب على الراجح يف املذهب
كما صرح به الشيخان الرافعي( )2والنووي(– )1تغمدمها هللا
(.)2
برمحته-
( )1اسإهاب :ااجللد عن البقر والغنم والوحش ،أو هو عامل يدبغ ،انظر :اتج
العروس(.)41/2
ويف صحيح عسلم ( )277/1ابب إذا دبغ اسإهاب فقد طهر عن عبد
هللا بن عباس-رضي هللا عنهما -قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يقول(( :إذا دبغ اسإهاب فقد طهر))احلديث.
والدابغة :إزالة الننت والرطوبة عن ااجللد مبواد خاصة .انظر :ععجم لغة
الفقهاء ص216
( )2شيخ الشافعية ،عامل العجم والعرب ،إعام الدين ،أبو القاسم عبد الكرمي
ابن العماعة أيب الفضل حممد بن عبد الكرمي بن الفضل بن احلسني
الرافعي ،القزويين ولد سنة 557هـ  -صاحب الشرح املشهور كالعلم
املنشور وإليه يرجع عاعة الفقهاء يف األعصار يف غالب األقاليم
واألعصار ،ولقد برز على كثري ممن تقدعه وحاز قصب السبق تفقه على
والده وغريه ومسع احلديث عن مجاعة ،وقال ابن الصماح :أظن اين مل أر
يف بماد العجم عثله .كان ذا فنون حسن السرية مجيل األعر.
صنف (شرح الوجيز) وقال النووي :إنه كان عن الصاحلني املتمكنني،
تويف 623هـ.
انظر :سري أعمام النبماء( )252/22طبقات الشافعية البن قاضي
شهبة( )75/2األعمام(.)55/4
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فإن قيل :قد اختار الشيخ تقي الدين السبكي – رمحه هللا
()3
الذي
الشعر
أن
تعاىل-
=

( )1حيىي بن شرف بن عري بن حسن احلزاعي احلوراين ،النووي ،الشافعي،
أبو زكراي ،حميي الدين عماعة ابلفقه واحلديث ،عولده سنة 631هـ ،يف
نوا (عن قرى حوران ،بسورية اآلن ) وإليها نسبته ،صنف الكثري عن
املصنفات عنها " :هتذيب األمساء واللغات" و"عنهاج الطالبني"
و"الدقائق" وغريها تويف سنة 676هـ.
انظر :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة(،)153/2
األعمام(.)149/8
( )2انظر :فتح العزيز شرح الوجيز( ،)299/1اجملموع(.)236/1
( )3علي بن عبد الكايف بن علي بن متام السبكي األنصاري اخلزرجي ،أبو
احلسن ،تقي الدين :شيخ اسإسمام يف عصره ،وأحد احلفاظ املفسرين
املناظرين .وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات.
ولد يف سبك (عن أعمال املنوفية مبصر) سنة 683هـ وتنقل إىل القاهرة
مث إىل الشام ،وويل قضاء الشام سنة  739هـ واعتل فعاد إىل القاهرة،
فتويف فيها سنة 756هـ ،صنف كتباً كثرية عنها" :الدر النظيم" يف
التفسري ،و"خمتصر طبقات الفقهاء " و" املسائل احللبية وأجوبتها " يف
فقه الشافعية ،و"السيف املسلول على عن سب الرسول " و"جمموعة
فتاوى" و"االبتهاج يف شرح املنهاج".
انظر :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة( ،)37/3األعمام(.)312/4
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على ااجللد املدبوغ طاهر؛ إعا ألن الشعر تطهريه ابلدابغ؛ وإعا ألن
الشعر طاهر(.)1
قلت :قد وقع له( )2هذا االختيار عن جهة نظره يف احلديث
–كما صرح هو بذلك -ال عن جهة املذهب ،مث قال-أعين
السبكي والصحيح عنده( :-ععظم األصحاب وهو املنصوص
املشهور
أن الشعر ينجس ابملوت ،وال يطهر ابلدابغ)( .)3هذا لفظه وال
خيفى عا فيه عن التصريح أبن الـمعتمد عن جهة الـمذهب خماف
عا اختاره.
عع أن الشيخ تقي الدين قد نوزع يف االستدالل ابحلديث
كما هو عذكور يف عوضعه ،وال حاجة لنا إىل بيان الـمنازعة
(،)4
املذكورة ،فإن االشتغال بذلك ابألصالة عن شأن الـمجتهدين
وحنن عقلدون( )5لإلعام الشافعي – رضي هللا عنه .-
( )1انظر :اجملموع(.)231/1
( )2أي السبكي –رمحه هللا.-
( )3انظر اجملموع(.)242/1
( )4اجملتهد عن توفرت فيه شروط االجتهاد ،واالجتهاد يف عرف العلماء خمصوصا
ببذل اجملتهد وسعه يف طلب العلم أبحكام الشريعة .املستصفى ص.342
( )5التقليد :بقول قول الغري عن غري حجة .روضة الناظر(.)381/2
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فاعرتاف الشيخ تقي الدين مبا هو /الـمذهب كاف لنا فيما
حنن بصدده ،فحصل عن ذلك أن لبس فرو( )1السنجاب يف
الصماة ممنوع ،والصماة به ابطلة على املذهب ،وهذا ال خيص
السنجاب بل جيري يف كل عا يف ععناه عن الفراء اليت مل حيصل
حليواهنا ذكاة شرعية.
اثنيهما( :)2كون السنجاب ال يغسل بعد الدبغ كما أخرب
بذلك مجع ععتمدون عن أهل اخلربة ،وذكروا أن سبب ذلك كون
غسله يذهب نضارة شعره ،ويغري حالة إهابه ،وغري ذلك عن صفاته
اللطيفة املقصودة عنه.
وأول عا طرق ذلك مسعي حني قدم دعشق قاضي القضاة
هللا
تغمدهالدين
مشس
()3
برمحته -وال خيفى على عن يعرف علو عقاعه يف العلم والدين
( )1الفرو أو الفروةُ :لبس ععروف ،قيل إبثبات اهلاء فيه ،وقيل حبذفها،
وااجلمع فِراء ،كسه ٍم وسهام ،وهو على أنواع فمنها :السمور واألزق
والقاقون والسنجاب والناقة والفرسق أوالهن أعماهن؛ وهي جلود
حيواانت تدبغ فتخيط ويلبس هبا الثياب فيلبسوهنا اتقاء الربد .وقال

األزهري :ااجللدة إذا مل يكن عليها وبر وال صوف ال تسمى
فروة.لسان العرب( )3416/5اتج العروس(.)225/39

( )2اثين أسباب عنع لبسه يف الصماة.
( )3هكذا يف النسخة اخلطية ومل يتضح يل.
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وكان تكلم يف ذلك هو ومجاعة وتصدوا لتحريره ،فتحرر هلم هذا
الذي ذكرته ،وعن ذلك الزعان صران ننكر السؤال عنه حينا إىل أن
أخربين –قريباً -شخص عن القرايبني أنه عمل هذا الشغل عند
بعض فقهاء الشافعية ممن كانت له رايسة دعشق فأعره بغسله ليسلم
عن هذا احملذور.
قال :فاعتنعت أوالً ،وأخربته مبا يرتتب على غسله عن تغري
صفاته ،فلم يرجع إىل كماعي ،فاعتثلت أعره ،وغسلته فتغري اسإهاب
والشعر ،فأخذت يف ععااجلته ليعود إىل حالته الـمعتادة فلم يعد.
هذا كمام ِ
أهل اخلربة والتجربة يف أزعان عتفرقة ووقائع عتعددة
ال على سبيل التساهل والـمجازفة كما يقع يف كثري عن األخبار.
وقد تقرر يف الـمذهب أن ااجللد املدبوغ إذا مل يغسل بعد
الدبغ فحكمه حكم الثوب النجس( )1فـهذه علة( )2يف اسإهاب
تــقتضي بطمان الــصماة ف ـيــه ،عع عوافـقـة الـشيخ تـقي الديـن فـي
ذلــك .وهللا أعلم.

( )1والذي يرتجح و هللا أعلم أنه ال يطهر حىت يغسل ألن عا يدبغ به
تنجس مبماقاة ااجللد ،فإذا زالت جناسة ااجللد بقيت جناسة عا يدبغ به
فوجب غسله حىت يطهر .انظر :املهذب ( ،)27/1اجملموع (.)225/1
( )2العلة :عناط احلكم ،ومسيت علة؛ ألهنا غريت حال احملل ،أخذاً عن علة
املريض؛ ألهنا اقتضت تغيري حاله .روضة الناظر(.)144/2
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الفصل الثاني :يف لبس فرو السنجاب –وما يف معناه -خارج
الصالة:
وهو أيضاً ممنوع؛ ألن شعر امليتة كجلدها قبل ال ّدبغ ،فكما
حيرم لبس جلدها قبل الدبغ فكذلك شعرها؛ ألن الدبغ ال يؤثر يف
(،)1
الشعر –كما تقدم – وهبذا صرح الشيخ جنم الدين بن الرفعة
ونقله عن البندنيجي( )2فقال يف الكفاية:

( )1أمحد بن حممد بن علي األنصاري ،أبو العباس ،جنم الدين ،املعروف
شافعي ،عن فضماء عصر ،وكان حمتسب
اببن الرفعة :اسإعام الفقيه ال ّ
القاهرة وانب يف احلكم ،ولد سنة 645هـ وسار امسه يف عشارق األرض
وعغارهبا ،له كتب كثرية ،عنها( :كفاية النبيه يف شرح التنبيه للشريازي)
و(املطلب العايل) يف شرح وسيط للغزايل.
سئل ابن تيمية عنه فقال :رأيت شيخا يتقاطر فقه الشافعية عن حليته.
تويف 711هـ
انظر :طبقات الشافعية للسبكي( ،)24/9طبقات الشافعية البن قاضي
شهبة( ،)211/2األعمام(.)221/1
( )2حممد بن هبة هللا بن اثبت ،أبو نصر البندنيجي :فقيه ،عن كبار
الشافعية ،عولده ببندنيج (بقرب بغداد) 417هـ ،ويعرف بفقيه احلرم،
جملاورته مبكة حنوا عن أربعني سنة .وكان ضريرا.
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(وحكم استعمال النجس إذا كان عليه شعر ودبغ ،وقلنا
ال يؤثر الدابغ يف طهارة الشعر كما هو أحد القولني-كما ذكرانه/2( -أ)
كحكمه /قبل الدابغ .صرح به البندجيي)( )1انتهى كماعه.
وتبعه يف ذلك الشيخ شهاب الدين ابن النقيب( ،)2وصرح
الشيخ شهاب الدين األذرعي والشيخ بدر الدين الزركشي(

=

ووفاته 495هـ ،بذي الذنبتني (ابليمن) بينه وبني تعز عسرية يوعني ،له
كتاب (املعتمد) يف الفقه.
انظر :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة(،)272/1
األعمام(.)131/7
( )1كفاية النبيه يف شرح التنبيه ،البن الرفعة(.)261/4
( )2أمحد بن لؤلؤ بن عبد هللا الروعي ،أبو العباس ،شهاب الدين ابن
ِ
شافعي املصري ،عولده ابلقاهرة سنة 712هـ ،حفظ
النَّقيب :الفقيه ال ّ
القرآن وتفقه وأتدب وجاور مبكة واملدينة عرات .قال ابن حجر :كان عع
تشدده يف العبادة ،حلو النادرة كثري االنبساط ،تويف ابلطاعون سنة
769هـ ،عن كتبه (تسهيل اهلداية وحتصيل الكفاية) و(السراج يف نكت
املنهاج ) و(عمدة السالك وعدة الناسك).
انظر :الدرر الكاعنة ( ،)239/1األعمام(.)211/1
- 352 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثالث

)( )1أبن حكم شعر امليتة بعد دبغ جلدها حكم جلد امليتة قبل
الدبغ ،ونقما ذلك عن املتويل(.)2
وزاد الشيخ بدر الدين الزركشي – ونقله عن البندنيجي
أيضاً -مث قال( :وعلى هذا فيحرم لبس فرو السنجاب وعا أشبهه
عن الفرو؛ فإن حيواانهتا ال تذكى الذكاة الشرعية ،وإمنا ختنق خنقاً،
كما أخرب بذلك الثقات ،وعلى تقدير الذبح فذاحبها ليس عن أهل
الذكاة ،وقد عمت البلوى هبا( ،)3فلتحذر يف الصماة ،وأعا خارجها
فعلى اخلماف السابق)( )4انتهى كماعه.
وقد علم أن املرجح عن اخلماف السابق هو التحرمي(.)5
( )1هكذا يف املخطوط ولعلّها :أيضاً.
( )2ينظر يف :الغرر البهية ()51/1و اجملموع (.)236/1
( )3البلوى :املصيبة والبماء .وقد يعرب عن هذا بعموم البلوى :أي مشوهلا
وعسر التحرز عنها ،وحكم عموم البلوى :الرتخص وعدم التشدد وجواز
العبادة .واالعتداد ابلبلوى واعتبارها إمنا هو يف عوضع ال نص فيه
خبمافه ،لكن إذا وجد نص خبماف حكم عموم البلوى فما اعتبار
ابلبلوى يف هذه احلال وال اعتداد هبا إمنا االعتداد ابلنص واالعتبار به.
انظر :عوسوعة القواعد الفقهة للبورنو()317/1
( )4ينظر يف :الغرر البهية (.)51/1
( )5هذا عا رجحه رمحه هللا ،وجتدر اسإشارة إىل أن املالكية ذهبوا إىل أن
لبسه جيوز يف غري الصماة وال جيوز فيها ،عواهب ااجلليل()112/1
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وأعا الشيخ شهاب الدين األذرعي فقال -بعد تقرير عا
سبق ( :-نعم ،هل حيرم لبسها خارج الصماة جزعاً ،او جيري فيه
احتمال؟ ) انتهى.
وعا حاوله عن احتمال ااجلزم بتحرمي لبسها خارج الصماة فيه
عبالغة( ،)1وهذا عن مجلة عواضع وقعت يف كماعه هي حمل حبث،
وقد بينتها يف غري هذه الرسالة عبسوطة ،وحذفتها هنا اختصاراً،
وهذا القدر الذي أوردته ٍ
كاف يف محل الـمتمسك مبذهب الشافعي
–رضي هللا عنه -على اجتناب السنجاب وعا يف ععناه سيّما( )2يف
الصماة اليت هي عماد الدين وعفتاح ااجلنة ،وأفضل عبادات البدن،
عزوجل -بعد التوحيد ،كما وردت بذلك
وأوجب الفرائض إىل هللا -
ّ
=

واخلماف هنا يف طهارة الفراء عن حيث شعرها ،وأعا جلدها فطاهر
ابلدابغ بما خماف على الصحيح.
انظر :حاشية الشرواين على حتفة احملتاج(.)318/1
( )1هذه عبالغة عنه رمحه هللا إذ اخلماف قائم يف املسألة.
( )2يقال السيّما :أي عثلما ،أو هي كلمة يستثىن هبا ،انظر:
الصحاح(.)2387/6
ويقال سيما أخوك ،فيسقطون ال .والصواب –عند بعض العلماء -أن
اصفدي :وقد أولع بذلك مجاعة عن الكتاب واألدابء
يقال السيما ،قال
ّ
والشعراء .انظر :تصحيح التحريف ص.325
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األخبار( ،)1فكيف يليق ابلـمنصف الـمنتسب ملذهب الشافعي بعد
وقوفه على عا تقدم نقله وحتريره أن خيالف عقتضاه ،عع عا جيده كل
عنصف عن نفسه يف األغراض الدنيوية عن الـمبالغة يف إكماهلا عن
كل وجه ممكن ،وشدة احلرص على سماعتها عن أدىن خلل أو
( )1يف الصحيحني عن حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " بين اسإسمام على مخس :شهادة أن ال
إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا ،وإقام الصماة ...احلديث.
انظر :صحيح البخاري ،ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم" :بين
اسإسمام على مخس" 8رقم ،وعند عسلم يف صحيحه ابب أركان اسإسمام
ودعائمه العظام رقم "16بين اسإسمام على مخس".
ودل على ذلك أيضاً عارواه احلاكم -وغريه -وصححه ()965واتبعه
ّ
الذهيب عن أنس بن حكيم الضيب ،أنه خاف عن زايد فأتى املدينة فلقي
أاب هريرة ،قال :فاستنسبين ،فانتسبت له ،فقال :اي فىت ،أال أحدثك
حديثا؟ قال :قلت :بلى رمحك هللا ،قال يونس أحسبه ذكر عن النيب
صلى هللا عليه وسلم ،قال(( :أول عا حياسب الناس به يوم القياعة عن
أعماهلم الصماة)) قال " :يقول ربنا عز وجل للممائكة وهو أعلم :انظروا
يف صماة عبدي أمتها أم نقصها ،فإن كانت اتعة كتبت له اتعة ،وإن
كان انتقص عنها شيئا ،قال :انظروا هل لعبدي عن تطوع ،فإن كان له
تطوع ،قال :أمتوا لعبدي فريضته عن تطوعه ،مث تؤخذ األعمال على
ذلك)) .املستدرك( ،)394/1وصحح األلباين حنوه عن حديث أيب
هريرة عند الرتعذي( )232/1وعا يف ععناه كثري.
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نقص ،وقد عن هللا –عز وجل -مبباحات كثرية يستغىن هبا عن
السنجاب وحنوه ممن تعلق قلبه وارتبط مبحبة زخارف الدنيا ،وأنواع
اليت
الرتفهات
وأصناف
الزينة
ال تليق بشهاعة الرجال فضماً عن أهل العلم الذين هم قدوة الناس.
قال اسإعام الغزايل –رمحه هللا تعاىل ( :)2(-كل عا يشتهيه
الطبع ففي الـمباحات عا يغين عن احملظورات)(.)3
ٍ
وحينئذ فما حاجة إىل ارتكاب الـمتمحمات للقول حبل
(/2ب)
السنجاب /ودعوى أن ذلك هو املذهب ،وتكلف استنباط
( )1املباح :هو عا أذن هللا يف فعله وتركه ،غري عقرتن بذم فاعله واتركه وال
عدحه.
انظر :روضة الناظر(.)128/1
( )2أبو حاعد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي ،الشافعي ،الغزايل،
الشيخ ،اسإعام ،البحر ،حجة اسإسمام ،أعجوبة الزعان ،زين الدين، ،
صاحب التصانيف ،والذكاء املفرط.
ويل تدريس النظاعية ،وصنف ( املنخول) و(املستصفى) و( إحياء علوم
الدين) و(البسيط) و(الوسيط) و(الوجيز) و(اخلماصة) وغريها .تويف سنة
515هـ.
انظر ترمجته يف :سري أعمام النبماء( )323/19طبقات الشافعية
للسبكي(.)191/6
( )3إحياء علوم الدين(.)75/7
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واالحتماالت البعيدة يف شأنه ،كما يستدل بفعل كثري عن

احليل
الشافعية.
وال خيفى على طالب علم بطمان هذا االستدالل يف نفسه
فضماً عن أن يعارض به عا قدعناه يف تقرير املذهب فإن عن الناس
عن يعذر بذلك؛ كون مل يبلغه حقيقة احلال ابلكلية ،أو بلغه ذلك
على وجه مل يصح عنده ،وعنهم عن يعلم ااجلواب عنه ابلنظر بقية
أحواله يف أعور الدين ويف هذا اسإمجال عا يرشد إىل وجوه التفصيل
املعلوعة ابملشاهدة ،فمن كان عن املوجودين يلبسه ويصلي فيه فعلى
عن يعرف حقيقه احلال أن يذكرها له ،فمن قبل فله احلظ األوفر،
(.)2
و( احلكمة ضالة املؤعن)
( )1احلِيل :مجع حيلة وهي عا يتلطف به لدفع املكروه أو اجللب احملبوب أي:
يرتفق به .قال الزركشي-رمحه هللا  -إمنا جيوز عن احليل عا كان عباحا
يتوصل به إىل عباح ،فأعا فعل احملظور ليصل به إىل املباح ،فما جيوز وقد
أجاز احلنفية احليلة احملظورة ليصل هبا إىل املباح ،وقد روى ابن املبارك
عن أيب حنيفة -رضي هللا عنه -أن اعرأة شكت إليه زوجها ،وأنه قال
هلا ارتدي ليفسخ النكاح.
انظر يف ذلك :املنثور( )95/2وينظر :اعمام املوقعني(.)91/3
( )2هذه حكمة عنتشرة على األلسنة وقد ورد فيها حديث أخرجه ابن
عاجه ،ابب احلكمة برقم ( )4169بسنده عن أيب هريرة ،قال :قال
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وقد رأينا كثرياً عن الناس اجتنبوه ملا بلغهم خربه ،فلم ينقص
ذلك قدرهم ،بل زادهم رفعة فإن (عن تواضع هلل رفعه هللا)( ،)1وعا
أحسن حال عن اغتنم فاستدرك فيه عا ّفرط فيما عضى ،كما
قيل(:)2
بقيةُ الـعُمـ ِر عــندي عـا هلا مثـن وإن عضى غ ــري حمم ــود ع ـ ـ ـ ــن الزعن

=

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :الكلمة احلكمة ضالة املؤعن ،حيثما
وجدها فهو أحق هبا)) علق عليه األلباين ابلضعف جداً.
لكن ععناه صحيح وإن كان سنده عليل عع أن املؤلف مل ينسبه إىل النيب
.
وعند الرتعذي برقم 2687ابب كما جاء يف فضل الفقه والعبادة ،وقال
حديث غريب ال نعرفه إال عن هذا الوجه.
( )1جزء عن حديث رواه أمحد يف املسند ((عن تواضع هلل درجة رفعه هللا
درجة ،حىت جيعله يف عليني ،وعن تكرب على هللا درجة ،وضعه هللا درجة،
حىت جيعله يف أسفل السافلني)) وضعفه حمققوه .انظر
املسند( )251/18وصحح األلباين رمحه هللا أوله ( عن تواضع هلل رفعه
هللا ) انظر :صحيح ااجلاعع(.)1161/2
علي رضي هللا عنه وأرضاه.
( )2نسبت أليب السبطني ّ
انظر :يف زهر اآلداب ومثر األلباب ،للحصري(.)81/1
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يستدرك املرء فيها عا أفات وحييـ

ــي عا أعات (وميحو)( )1السوء ابحلسن

وأعا الذين تقدعوا فقد قدعوا على عا قدَّعوا ،وفات
استدراكهم ابلعمل ،فيستدرك هلم ابلدعاء ،ولعل هلم عذراً مما ذكرانه
فيما يسبق( ،فظن خرياً وال تسأل عن اخلرب)( ،)2وكن عقتدايً ابلذين
قال هللا – –فيهم :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱈ ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ ﱑﱒ

ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱠ [احلشر.]11 :
نسأل هللا تعاىل عن فضله التوفيق ملا يرضاه ،وأن يصرف
قلوبنا عن التعلق مبا عداه ،إنه على عا يشاء قدير ،وبعباده لطيف
خبري.
واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا على سيدان حممد وعلى
آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً دائماً أبداً إىل يوم الدين ،ورضي هللا
عن ساداتنا أصحاب رسول هللا أمجعني(.)3
( )1يف النسخة اخلطية :حيي ،وهو خطأ.
ضمن املصنف كماعه هنا الشطر الثاين عن بيت ابن املعتز الشهري:
(ّ )2
تسأل عن اخلرب
فكان ما كان مما لست أذكره
فظن خريا وال ْ
انظر :أشعار أوالد اخللفاء وأخبارهم،
()188/1
( )3جاء يف ختام النسخة اخلطية:
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املصادر واملراجع
اب ــن األث ــري ،جم ــد ال ــدين أب ــو الس ــعادات املب ــارك ب ــن حمم ــد" .النهاي ــة يف
غري ــب احل ــديث واألث ــر" .حتقي ــق :ط ــاهر أمح ــد الـ ـزاوى  -حمم ــود حمم ــد
الطناحي .ط :املكتبة العلمية  -بريوت1399 ،هـ 1979 -م.
ابن الرفعة ،أمحد بن حممد بن علي األنصاري" .كفاية النبيه يف
شرح التنبيه" .احملقق :جمدي حممد سرور ابسلوم ،ط :دار
األوىل،
الطبعة:
العلمية،
الكتب
2119م.
ابن عجلون ،اسإعام جنم الدين" .بديع املعاين شرح عقيدة
الشيباين" ( .رسالة علمية ) جباععة اسإعام حممد بن سعود
ابلرايض ،عن إعداد الباحث :حممد العبدهللا السحيم عام
1414هـ.
ابن قداعة املقدسي ،عوفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن
قداعة".روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على عذهب
=

علقه حمب الدين حممد بن الشيخ عبداحلق السنباطي الشافعي عذهباً ،لطف
هللا به يف الدنيا واآلخرة ،وأعطاه فوق عا يؤعله يف العلم والعمل يف الدنيا
واآلخرة مبنه وكرعه.
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اسإعام أمحد بن حنبل" .ط :عؤسسة الرّاين للطباعة والنشر
والتوزيع ،الطبعة :الطبعة الثانية 1423هـ2112-م.
ابن قيم ااجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب " .اعمام املوقعني عن
رب العاملني" .حتقيق :حممد عبد السمام إبراهيم ،ط :دار
الكتب العلمية – يريوت ،الطبعة :األوىل1411 ،هـ -
1991م.
ابن عاجه ،أبو عبد هللا حممد بن يزيد" .سنن ابن عاجه" .حتقيق:
حممد فؤاد عبد الباقي ،ط :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل
عيسى البايب احلليب.
ابن عنظور ،حممد بن عكرم بن على" .لسان العرب" .ط :دار
صادر – بريوت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.
أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي،
"آداب الشافعي وعناقبه" .ط :دار الكتب العلمية ،بريوت –
لبنان ،الطبعة :األوىل 1424 ،هـ 2113 -م.
أمحد بن حممد بن حنبل" .عسند اسإعام أمحد بن حنبل" .احملقق:
شعيب األرنؤوط ومجاعة .ط :عؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل،
 1421هـ 2111 -م.
األلباين ،حممد انصر الدين" .صحيح ااجلاعع الصغري وزايداته" .ط:
املكتب اسإسماعي.
- 361 -

نصيحة األحباب يف لبس فرو السنجاب لعجلون الشافعي ت876هـ  -دراسة وحتقيق ،د .عمر عبدالعزيز السلومي

األنصاري ،زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي" .الغرر البهية يف شرح
البهجة الوردية" .ط :املطبعة امليمنية.
الباابين  ،إمساعيل بن حممد أعني بن عري سليم" .إيضاح املكنون يف
الذيل على كشف الظنون" ط :دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت – لبنان.
الباابين ،إمساعيل بن حممد أعني بن عري سليم" .هدية العارفني أمساء
املؤلفني وآاثر املصنفني" .دار إحياء الرتاث العريب بريوت –
لبنان.
البخاري ،حممد بن إمساعيل" .صحيح البخاري=ااجلاعع املسند
الصحيح املختصر عن أعور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وسننه وأايعه" .احملقق :حممد زهري بن انصر الناصر ،ط :دار
طوق النجاة (عصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم حممد فؤاد
عبد الباقي ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ.
البعلي ،حممد بن أيب الفتح" .املطلع على ألفاظ املقنع" .حتقيق
حممد األرانؤوط) ،ط :السوادي  1سنة 1423هـ
ااجلوهري  ،إمساعيل بن محاد" .الصحاح اتج اللغة وصحاح
العربية" .حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،ط :دار العلم
للممايني – بريوت ،الطبعة :الرابعة  1417هـ 1987 -م.
احلاكم ،حممد بن عبد هللا بن حممد" .املستدرك على الصحيحني".
عطا
القادر
عبد
عصطفى
حتقيق:
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ط :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل1411 ،ه
– 1991م.
احلموي ،ايقوت بن عبد هللا الروعي" .ععجم البلدان" .ط :دار
صادر ،بريوت ،الطبعة :الثانية 1995 ،م.
د .أمحد خمتار عبد احلميد عمر "ععجم اللغة العربية املعاصرة" .ط:
عامل الكتب ،الطبعة :األوىل 1429 ،هـ 2118 -م.
الداوودي ،حممد بن علي بن أمحد" .طبقات املفسرين للداوودي".
ط :دار الكتب العلمية – بريوت.
الدعريي ،حممد بن عوسى بن عيسى بن علي" .حياة احليوان
الكربى" .ط :دار الكتب العلمية ،بريوت.
الذهيب  ،حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز" .سري أعمام النبماء".
احملقق :جمموعة عن احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط،
ط :عؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة1415 ،هـ 1985 /م.
حممد بن عبد الرزاق احلسيين" .اتج العروس عن
َّ
حممد بن ّ
الزبيديّ ،
جواهر القاعوس" .احملقق :جمموعة عن احملققني .ط :دار
اهلداية.
الزركشي ،حممد بن عبد هللا بن هبادر" .املنثور يف القواعد الفقهية".
ط :وزارة األوقاف الكويتية ،الطبعة :الثانية1415 ،هـ -
1985م.
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الزركلي  ،خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس،
"األعمام" ط :دار العلم للممايني ،الطبعة :اخلاعسة عشر -
أاير  /عايو  2112م.
السبكي ،اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين" .طبقات الشافعية
الكربى".
السخاوي ،حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر" .الضوء
الماعع ألهل القرن التاسع" .ط :عنشورات دار عكتبة احلياة –
بريوت.
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر" .نظم العقيان يف أعيان
األعيان" .احملقق :فيليب حيت .ط :املكتبة العلمية – بريوت.
الشهيب ،أبو بكر بن أمحد بن حممد" .طبقات الشافعي" .احملقق:
د .احلافظ عبد العليم خان ،دار النشر :عامل الكتب – بريوت.
الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا" .البدر الطالع
مبحاسن عن بعد القرن السابع" .ط :دار املعرفة – بريوت.
الصفدي ،صماح الدين خليل بن أيبك" .تصحيح التصحيف
وحترير التحريف" .حققه وعلق عليه وصنع فهارسه :السيد
الشرقاوي ،ط :عكتبة اخلاجني – القاهرة ،الطبعة :األوىل،
1417هـ 1987 -م.
الصويل أبو بكر حممد بن حيىي بن عبد هللا "أشعار أوالد اخللفاء
وأخبارهم" ط :عطبعة الصاوي1936 -،م.
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الغزايل ،أبو حاعد حممد بن حممد "إحياء علوم الدين" .ط :دار
املعرفة
– بريوت.
الغزايل ،أبو حاعد حممد بن حممد" .املستصفى عن علم األصول".
حتقيق :حممد عبد السمام عبد الشايف ،ط :دار الكتب العلمية،
الطبعة :األوىل1413 ،هـ 1993 -م.
الغزي ،جنم الدين حممد بن حممد" .الكواكب السائرة أبعيان املئة
العاشرة" .احملقق :خليل املنصور ،ط :دار الكتب العلمية،
بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل1418 ،هـ 1997 -م.
القزويين ،عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي" .العزيز شرح الوجيز
املعروف ابلشرح الكبري" .احملقق :علي حممد عوض  -عادل
أمحد عبد املوجود ،ط :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان،
الطبعة :األوىل1417 ،هـ 1997 -م.
القشريي ،عسلم بن احلجاج" .صحيح عسلم=املسند الصحيح
املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم" .حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،ط :دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت.
القريواين ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن متيم األنصاري" .زهر
اآلداب ومثر األلباب" .ط :دار ااجليل ،بريوت.
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حممد رواس قلعجي  -حاعد صادق قنييب" .ععجم لغة الفقهاء".
ط :دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية،
 1418هـ 1988 -م ،الطبعة :األوىل1417 ،هـ.
النووي  ،حميي الدين حيىي بن شرف" .هتذيب األمساء واللغات".
ط /دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان.
النووي ،حميي الدين حيىي بن شرف" .اجملموع شرح املهذب ((عع
تكملة السبكي واملطيعي))" .ط :دار الفكر.
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