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 دفع الضرورة عن حج الصرورة 

 هـ(4411 الاابلي  ت  للشيخ عبد الغين بن إمساعيل بن عبد الغين

 دراسًة وحتقيقًا

 حين بن مشاري بن عبد اهلل اهلزان  

 دناة  املدناة املاورةامل           ة طيبجامعة               كلية احلقوق         الفقهقيم 

  الدولة  اململكة العربية اليعودنة

  hasanmishary@gmail.comإمييل  

 ملخص البحث  

دفع الرضورة عن حج الرصورة، للشيخ: عبد الغني بن إسامعيل بن عبد الغني عنوان البحث: 

 هـ(، دراسًة وحتقيقًا. 4411النابليس، )ت 

عىل من مل حيج عن نفسه إذا حج بالنيابة عن غريه، فوصل  ذكر فيه مؤلفه مسألة وجوب احلج من عدمه

ابلة أو ال؟ ئذ احلج عن نفسه يف السنة القإىل مكة بامل الغري، فصار قادرًا عىل احلج، فهل جيب عليه حين

  معتمدًا عىل ما ذكره بعض فقهاء احلنفية يف املسألة.وما يتعلق هبا، 

 وخطة البحث كالتايل: 

املقدمة، وتشتمل عىل: االفتتاحية، وأسباب اختيار املخطوط للتحقيق، والدراسات السابقة 

 للمخطوط، وخطة البحث، ومنهج التحقيق.

 : قسم الدراسة، وفيه مبحثان:الفصل األول

 املبحث األول: التعريف باملؤلف باختصار، وفيه مخسة مطالب:

 املطلب األول: اسمه، وكنيته، ولقبه. 

 املطلب الثاين: مولده، ونشأته العلمية، ورحالته، وأعامله.

 املطلب الثالث: شيوخه، وتالميذه، ومؤلفاته.
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 املطلب الرابع: مذهبه الفقهي.

 ام:: وفاته.املطلب اخل

 املبحث الثاين: التعريف باملخطوط وفيه ثالثة مطالب:

 املطلب األول: حتقيق اسم املخطوط، وتوثيق نسبته إىل املؤلف.

 املطلب الثاين: منهج املؤلف ومصادره.

 املطلب الثالث: وصف النسخ اخلطية، وصورها.

 الرصورة.الفصل الثاين: النص املحقق، خمطوط: دفع الرضورة عن حج 

 الكلامت املفتاحية: النابليس، دفع الرضورة، حج الرصورة، النيابة يف احلج، مكة. 
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له وصحبه ىل أوع احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد،

 أمجعني. أما بعد:

َ اهلل تعاىل يل الوقوف عىل هذا املخطوط الفقهي فقد لفقيه لفع الرضورة عن حج الرصورة( د) :يَّسر

 فيه ذكرقد و واالطالع عليه واالستفادة منه، احلنفي: عبد الغني بن إسامعيل بن عبد الغني النابليس،

 من مل حيج عىل عدمه وهي وجوب احلج من ،يف احلج النيابة املرتتبة عىل ساللاملمسألة مهمة من  همؤلف

فيجب  ،عن نفسه إذا حج بالنيابة عن غريه، فوصل إىل مكة بامل الغري، فهل أصبح قادرًا عىل احلج

فقهاء عض بما ذكره معتمدًا عىل  وما يتعلق هبا، عليه حينئذ احلج عن نفسه يف السنة القابلة أو ال؟

، ومن الدة بهلتعم الفو ،نافعًا يف موضوعهلكونه  ؛وخدمته وقد رغبت يف العمل عىل حتقيقه احلنفية،

 .السداد والتوفيق للصواب لهأستمد العون، وأسأ وحده اهلل
 

 أسباب اختيار املخطوط للتحقيق

 فإن أسباب اختياري لتحقيق هذا املخطوط أمور منها:

  قهية من مسألة فب كون موضوعه متعلقخدمة هذا املخطوط؛ حتقيق والفالدة العلمية الناجتة عن

 . الذي هو أحد أركان اإلسالم اخلمسةو، احلج النيابة يف املرتتبة عىلاملهمة  ساللامل

 ا ، ومما يبني أمهيته وعظم فالدته مالفالدةمنه م تع  حتى  ؛الكتاب ونرشه بني الناس هذا إخراج

املؤلف يف ثنايا كالمه بقوله: وهذا التحرير ينبغي االعتناء به واالحتفاظ عليه، فإنه غري  هذكر

 موجود يف الكتب، وقد فتشنا غاية التفتيش، بل املسألة غري مذكورة من أصلها ... الخ.  

 تبة كالرغبة يف املسامهة يف إحياء الرتاث الفقهي، الذي ورثه لنا الفقهاء األفذاذ، وإظهاره يف امل

 ستفادة منه.اإلسالمية؛ ليسهل الوصول إليه، واال
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 الدراسات السابقة للمخطوط:

مل أقف عىل دراسة سابقة هلذا املخطوط خالل بحثي يف عدد من فهارس املكتبات العامة، وكذلك يف 

 هأنمن العمل  ظهر يل بعد انتهاليثم مواقع الشبكة العنكبوتية، وذلك قبل عميل عىل حتقيقه وخدمته، 

 وقد قارنت العمل بعد ذلك، (4)بصارحاشية ضياء األتكملة  :يفضمنًا  املخطوطهذا من  نقلقد 

 ، ومن أبرز ما ظهر يل ما ييل:بالكتاب املذكور

  .عدم دراسة املخطوط 

  نسخ املخطوط.  أي منمع  املقابلةعدم 

  .عدم نقل كامل املخطوط، وإنام جزء كبري منه 

  تضمن وبعضها سقط يمواضع، بعضها سقط خيل باملعنى،  ةتسوجود سقوط متفرقة يف

 . (2) جداً  كثرينقالً، وبعضها سقط 
  

 خطة البحث:

 ، وفهارس عىل النحو اآليت:وفصلنيتشتمل خطة البحث عىل مقدمة، 

ابقة ، والدراسات السللتحقيق وأسباب اختيار املخطوطاملقدمة، وتشتمل عىل: االفتتاحية، 

 ومنهج التحقيق. وخطة البحث،، لمخطوطل

 :مبحثان األول: قسم الدراسة، وفيه الفصل

 لب:امط مخسةباختصار، وفيه  باملؤلفاملبحث األول: التعريف 

 ، ولقبه. وكنيته املطلب األول: اسمه،

 ونشأته العلمية، ورحالته، وأعامله. املطلب الثاين: مولده،

                                                           

( تكملة حاشية ضياء األبصار عىل منسك الدر املختار، إلبراهيم الفتة بن حممد سعيد احلنفي املكي، حتقيق: أيب 4)

 (. 171سالمة عنايت الرمحن عظيمي، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل. )ص: 

، ك عىل ما ورد منه يف الكتاب املذكور( وبعد االنتهاء من عميل عىل هذا املخطوط حتقيقاً ودراسًة، واطالعي بعد ذل2)

 قمت باملقابلة بينهام، وأرَشت يف احلاشية إىل مواضع السقط فيام نقل منه يف: تكملة حاشية ضياء األبصار.
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 شيوخه، وتالميذه، ومؤلفاته.املطلب الثالث: 

 مذهبه الفقهي. :الرابعاملطلب 

 وفاته. :اخلام:املطلب 

 مطالب: ثالثةوفيه  باملخطوطاملبحث الثاين: التعريف 

 .املؤلف، وتوثيق نسبته إىل املخطوطاملطلب األول: حتقيق اسم 

 .ومصادرهاملؤلف  منهجاملطلب الثاين: 

 .وصورهاوصف النسخ اخلطية، : الثالثاملطلب 

 املحقق: النصالثاين:  الفصل

 دفع الرضورة عن حج الرصورة.خمطوط: 

 فهرس املوضوعات. 
 

 التحقيق: منهج

 رست يف حتقيق هذا املخطوط عىل النحو التايل: 

 مع االعتناء بعالمات الرتقيمكتابة نص املخطوط حسب قواعد اإلمالء احلديثة ،. 

 ورمزت هلا باألصل.  ،النسخة املكتوبة بخط املؤلف اعتمدت عىل  

 أ( أو )ب(، وذلك بوضع الرشطة  من النسخة األصل إىل هناية كل لوحة املتنيف  تأرش(

 .م أبني رقم اللوحة مقابل الرشطةاملاللة هكذا / ، ث

 لنسخ األخرى، وذلك بوضع الرشطة املاللة هكذا أرشت يف احلاشية إىل هناية كل لوحة من ا

 / ، ثم أبني رقم اللوحة مقابل الرشطة، مع ذكر رمز النسخة. 

  مزت هلا ور دار الكتب الظاهريةقابلت بني النسخة األصل والنُّسخ اخلطية األخرى نسخة

 .(مورمزت هلا بــــــ ) مكتبة احلرم املكي(، ونسخة ظبــــــ )

 يف  إلضافةا فإين أثبتعىل ما يف النسخة األصل إضافة  يف النسخ اخلطية األخرى إذا كان

  .املرجع مع ذكر ،... [ مع اإلشارة إىل ذلك يف احلاشية] معقوفتني هكذا بني  ةً املتن حمصور
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  الكلمة أو اجلملة الساقطة منها يف احلاشية.  أذكرخرى فإين األنسخ ال يف أي منإذا كان السقط 

  إذا وجد اختالف ال يغري املعنى بني النسخة األصل وغريها من النسخ، أو الكتاب املنقول

  يف املتن، وأذكر ما عداه يف احلاشية. عنه فإين أثبت ما يف النسخة األصل

  [ مع اإلشارة ] .معقوفتني هكذا يف املتن بني  هفإين أثبتوجد سقط يف نقل من النقول إذا ..

 مع ذكر املرجع.   ،إىل ذلك يف احلاشية

  .عوزت اآليات القرآنية إىل مواضعها بذكر اسم السورة، ورقم اآلية 

 اكتفيت يف الصحيحني أو أحدمها احلديث فإن كان  ،األحاديث من مصادرها تجخر

 يف بيان درجته. أقول علامء احلديثذكر ذلك، وإال خرجته من املصادر األخرى، مع ب

 من املصادر التي اعتمد عليها املؤلف بالرجوع إليها، فإن تعذر ذلك  واألقوالل ووثقت النق

 فبواسطة الكتب التي نقلت عنها.

 داعية إليه. احلاجة  أن ما رأيت وذكرت يف احلاشية علقت 

  شهورين الوارد ذكرهم يف النص املحقق.املترمجت بإجياز لألعالم غري 

 الواردة يف النص املحقق شهورةاملغري باألماكن والبلدان  عرفت. 

 تعريفها من املؤلفالتي مل يرد الكلامت الغريبة باملصطلحات العلمية و عرفت. 

 .وضعت فهرس للموضوعات 

اخلتام فإين أمحد ريب عز وجل عىل أن وفقني لتحقيق هذا املخطوط، وأسأله سبحانه وتعاىل التوفيق ويف 

هلل رب  واحلمد وأن ينفع به من قرأه أو اطلع عليه، واإلعانة والسدادـ، وأن هيديني إىل سبيل الرشاد،

 العاملني.  
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 الفصل األول  قيم الدراسة

 وفيه مبحثان:

 باملؤلف باختصار. التعريف املبحث األول:

 خطوط.املبحث الثاني: التعريف بامل
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 يه مخسة مطالب:التعريف باملؤلف باختصار، وف املبحث األول:

 اسمه، ونسبه، ونسبته.  املطلب األول:

 ه، وأعامله.مولده، ونشأته العلمية، ورحالت املطلب الثاني:

 شيوخه، وتالميذه، ومؤلفاته. املطلب الثالث:

 مذهبه الفقهي. املطلب الرابع:

 وفاته. املطلب اخلامس:
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 املطلب األول  امسه، ونيبه، ونيبته 

عبد الغني بن إسامعيل بن عبد الغني بن إسامعيل بن أمحد بن إبراهيم الدمشقي الصاحلي احلنفي  هو:

  .(4) بالنابليساملعروف: 

 

 لعلمية، ورحالته، وأعماله مولده، ونشأته ااملطلب الثان   

 .(2) هـ4101ولد يف دمشق، سنة:  مولده:

 

اهتامم واشتغال يف عدد نشأ النابليس يف بيت علم فقد كان والده ممن هلم عناية و نشأته العلمية:

نة فشغله بقراءة القرآن وبعده بطلب العلم، وتويف والده س ،وقد اعتنى به قبل وفاته ،من فنون العلم

سنة، ثم اشتغل بعد وفاة والده بقراءة العلم فقرأ الفقه وأصوله، والنحو،  42هــ وكان عمره 4102

العقيدة  معل أماوواملعاين، والتبيان، والرصف، واحلديث ومصطلحه، والتفسري عىل علامء عرصه، 

                                                           

( ينظر: سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش، أليب الفضل، حممد خليل بن عيل بن حممد احلسيني، النارش: دار 4)

(، معجم املؤلفني، لعمر بن رضا بن 11/ 1م. )4811 -هـ 4111البشالر اإلسالمية، دار ابن حزم، الطبعة: الثالثة، 

(، التتمة اجللية لطبقات احلنفية، للدكتور 274/ 0الرتاث العريب. )حممد راغب كحالة، النارش: مكتبة املثنى، دار إحياء 

(، 40صالح حممد أبو احلاج، النارش: مركز العلامء العاملي للدراسات وتقنية املعلومات، الطبعة: األوىل. )ص: 

بريي، إياد بن سني الزاملوسوعة امليَّسة يف تراجم ألمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة، مجع وإعداد: وليد بن أمحد احل

عبد اللطيف القييس، مصطفى بن قحطان احلبيب، بشري بن جواد القييس، عامد بن حممد البغدادي، النارش: جملة 

 (. 4200/ 2م. )2111 -هـ 4121احلكمة، الطبعة: األوىل، 

لنارش: دار العلم (، األعالم، خلري الدين بن حممود بن حممد الزركيل الدمشقي، ا11/ 1( ينظر: سلك الدرر )2)

 (.274/ 0(، معجم املؤلفني )12/ 1م. )2112للماليني، الطبعة: اخلامسة عرش 
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، وكان -عفا اهلل عنه- (2)وطريقة النقشبندية (4)أخذ طريقة القادريةف هبا،تأثر فقرأ يف كتب الصوفية، و

قد ارحتل وجتول يف البقاع وتلقى العلوم عن العلامء، وأخذ عنهم اإلجازات إىل أن استقر يف صاحلية 

 . (1)دمشق

هـ، ثم عاد إىل الشام، 4170تنقل النابليس بني البلدان فارحتل من دمشق إىل بغداد سنة:  رحالته: 

هـ، 4410هـ، ثم سافر إىل مرص سنة: 4414هـ، ثم ذهب إىل فلسطني سنة: 4411ثم إىل لبنان سنة: 

ـ عاد إىل الشام، ثم انتقل من دمشق إىل صاحلية دمشق سنة: 4442ثم إىل احلجاز، ويف سنة  هـ 4448ه

 . (1) هباواستقر 

 عدد عمل يف التدري: والتصنيف فكان قد ابتدأ يف قراءة الدروس وإلقالها والتصنيف يف أعماله:

اد إىل واجلامع الصغري، ثم ع ،من الفنون ملا بلغ عرشين عامًا، فرشع يف إلقاء الدروس باجلامع األموي

 .  (0) دمشقالتدري: بعد أن استقر يف صاحلية 

                                                           

الطريقة القادرية هي من الطرق الصوفية املشهورة يف بالد أفريقيا والبلدان العربية وشبه القارة اهلندية الباكستانية،  (4)

الن. ؛ وهي بالد متفرقة وراء طربستان ويقال هلا جيالن وكينسبة إىل عبد القادر اجلييل، أو اجليالين، نسبة إىل جيل

ص: )ه. 4120دراسات يف التصوف إلحسان إهلي ظهري، النارش: دار اإلمام املجدد، للنرش والتوزيع الطبعة: األوىل، 

218 .) 

مللقب: بشاه ا( الطريقة النقشبندية هي من طرق الصوفية، تنسب إىل الشيخ هباء الدين حممد بن حممد البخاري، 2)

نقشبند، وهي طريقة انترشت يف فارس وبالد اهلند وآسيا الغربية. املوسوعة امليَّسة يف األديان واملذاهب واألحزاب 

املعارصة املؤلف: الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، إرشاف وختطيط ومراجعة: د. مانع بن محاد اجلهني، النارش: دار 

 .(207/ 4ه. )4121 والتوزيع، الطبعة: الرابعة، الندوة العاملية للطباعة والنرش

(، معجم املفَّسين، لعادل 274/ 0(، معجم املؤلفني )12/ 1(، األعالم للزركيل )11/ 1( ينظر: سلك الدرر )1)

/ 4م. )4811 -هـ 4118نوهيض، النارش: مؤسسة نوهيض الثقافية للتأليف والرتمجة والنرش، الطبعة: الثالثة، 

 (.4200/ 2ة امليَّسة )(، املوسوع284

 (.284/ 4(، معجم املفَّسين )12/ 1(، األعالم للزركيل )11/ 1( ينظر: سلك الدرر )1)

 (.11/ 1( ينظر: سلك الدرر )0)
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 ومؤلفاته  الث  شيوخه، وتالميذه،املطلب الث

كان قد تلقى العلوم وأخذها عىل يد عدد من علامء عرصه؛ فأخذ الفقه وأصوله عىل الشيخ  شيوخه:

أمحد القلعي احلنفي، والنحو واملعاين والتبيان والرصف عىل الشيخ حممود الكردي، واحلديث 

ومصطلحه عىل الشيخ عبد الباقي احلنبيل، وأخذ عن الشيخ حممد األسطواين، والشيخ حممد 

الشيخ إبراهيم القتال، والشيخ عبد القادر الصفوري الشافعي، والشيخ حممد العيثاوي، املحاسني، و

 .(4) وغريهموالشيخ حسني الرومي، والشيخ حممد بن بركات الدمشقي 

 

له، إال أنه تتلمذ عليه  تمل أقف عىل ذكر لتالميذه فيام وقفت عليه من الكتب التي ترمج تالميذه:

أخذ  ، وممنطالبه الب ودرسوا عليه، وأخذوا عنه، كام ذ كر ذلك يف تراجمالكثري، فقد أكب عنده الط

 عنه وتتلمذ عليه: 

 .(2) احلنفيإسامعيل بن عبد الغني بن إسامعيل الدمشقي  .4

 .(1)أمحد بن حمّمد السالمي، املعروف بابن أغري يبوزي .2

 . (1) الدمشقيبراهيم بن امحد إعبد الرمحن بن  .1

 . (0)براهيم السفرجالينإعبد الرمحن بن عمر بن  .1

 . (0)براهيم الدمشقي، املعروف بالدكدكيإعبد الوهاب بن مصطفى بن  .0

                                                           

 (.4200/ 2(، املوسوعة امليَّسة )11/ 1( ينظر: سلك الدرر )4)

 (.200/ 4( ينظر: سلك الدرر )2)

 (.112/ 4يَّسة )(، املوسوعة امل411/ 4( ينظر: سلك الدرر )1)

 (.444/ 0(، معجم املؤلفني )200/ 2( ينظر: سلك الدرر )1)

 (.4471/ 2(، املوسوعة امليَّسة )111/ 2( ينظر: سلك الدرر )0)

 (.214/ 0( ينظر: معجم املؤلفني )0)
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 .(4)عيل بن حمّمد بن عيل الدمشقي الصاحلي، املعروف بالسليمي  .0

 .(2)حمّمد بن عمر بن عبد القادر الكفريي احلنفي .7

 .(1)مرتىض بن مصطفى بن حسن الكردي احلنفي، املعروف باألمري الكردي .1

 .(1) سى بن عيل املولوي الرومي، املعروف بصفي دردهمو .8

 . (0)يوسف بن إسامعيل بن عبد الغني بن إسامعيل الدمشقي احلنفي .41

 

فات عديدة اشتغل يف التأليف والتصنيف يف سن مبكرة وقد عرف بكثرة مؤلفاته فله تألي مؤلفاته:

 ،واألدب ،والرحلة ،مصنفًا يف: التصوف 221له نحو "يف فنون خمتلفة قال يف معجم املفَّسين: 

 : من مؤلفاته، (0)"واملنطق ،والتفسري ،والشعر ،واللغة

 يف التفسري: 

 . (7)البيضاويالتحرير احلاوي برشح تفسري  .4

 يف احلديث: 

 .، مطبوع(1)ذخالر املواريث يف الداللة عىل مواضع احلديث .4

 .، مطبوع(8) املرسلنيكنز احلق املبني يف أحاديث سيد  .2

                                                           

 (.4748/ 2(، املوسوعة امليَّسة )248/ 1( ينظر: سلك الدرر )4)

 (.2148/ 1املوسوعة امليَّسة )(، 14/ 1( ينظر: سلك الدرر )2)

 (.240/ 42( ينظر: معجم املؤلفني )1)

 (.082/ 2(، معجم املفَّسين )11/ 41( ينظر: معجم املؤلفني )1)

 (.210/ 1( ينظر: سلك الدرر )0)

(0( )4 /284.) 

 (.284/ 4(، معجم املفَّسين )11/ 1( ينظر: سلك الدرر )7)

 (.12/ 1لزركيل )(، األعالم ل11/ 1( ينظر: سلك الدرر )1)

 ( ينظر: املصدر السابق 8)
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 يف الفقه: 

 . (4)احلنفيبغية املكتفي يف جواز اخلف  .4

 .(2) املناسكحتفة الناسك يف بيان  .2

 . (1) احلكامرسالة يف حكم التسعري من  .1

 . ، مطبوع(1)مامةاحلاممة يف رشوط اإلصدح  .1

 .(0)الطالق فتح االنغالق يف مسألة عيلّ  .0

  .(0)القاللد الفرالد يف موالد الفوالد يف فقه احلنفية عىل ترتيب أبواب الفقه .0

  .، مطبوع(7)كشف السرت عن فرضية الوتر .7

 ، مطبوع. (1)حرام املدين من رابغإالنعم السوابغ يف  .1

 

 يف اللغة العربية: 

 . (8)ثباتثبات يف تقرير عني اإلحترير عني اإل .4

 .، (41)رفع الستور عن متعلق اجلار واملجرور .2

                                                           

 (.11/ 1( ينظر: سلك الدرر )4)

 ( ينظر: املصدر السابق.2)

 ( ينظر: املصدر السابق.1)

 ( ينظر: املصدر السابق.1)

 ( ينظر: املصدر السابق.0)

 ( ينظر: املصدر السابق.0)

 (،12/ 1(، األعالم للزركيل )11/ 1( ينظر: سلك الدرر )7)

 (.11/ 1ينظر: سلك الدرر )( 1)

 ( ينظر: املصدر السابق.8)

 ( ينظر: املصدر السابق.41)
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 املطلب الرابع  مذهبه الفقه  

كام يف  هيهو املذهب احلنفي، وهذا ظاهر وجيل، فقد تفقه فيه، وصنف وألف فيه، ونسب نفسه إل

 . (4)مقدمة هذا املخطوط وغريه من مؤلفاته الفقهية، ون ِسَب يف كتب الرتاجم إىل املذهب احلنفي

 

 املطلب اخلامس  وفاته 

 .(2)ه4411يف صاحلية دمشق سنة:  -رمحه اهلل- كانت وفاته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 4200/ 2(، املوسوعة امليَّسة )274/ 0(، معجم املؤلفني )11/ 1( ينظر: سلك الدرر )4)

 (.4200/ 2(، املوسوعة امليَّسة )12/ 1(، األعالم للزركيل )11/ 1( ينظر: سلك الدرر )2)
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 املبحث الثان   التعرنف باملخطوط

 وفيه ثالثة مطالب: 

 بته إىل املؤلف.حتقيق اسم املخطوط، وتوثيق نس املطلب األول:

 .مصادرهاملؤلف ومنهج  املطلب الثاني:

 .ورهاوصوصف النسخ اخلطية،  املطلب الثالث:
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  ق نيبته إىل املؤلفاملطلب األول  حتقيق اسم املخطوط، وتوثي

فاستعنت "ته، فقال: سامه املؤلف بذلك، ونص عىل هذه التسمية يف مقدم حتقيق اسم املخطوط:

، "باهلل تعاىل وأجبت عن هذا السؤال برسالة مستقلة، وسميتها: )دفع الرضورة عن حج الرصورة(

، (4) (الصريورةحج عن ة لرضورارفع )باسم:  يف ترمجة املؤلف سلك الدرره أبو الفضل يف وذكر

، لهو مكتوب بخط مؤلفه حسب النسخة األصل املعتمد عليها يف هذا العموالصواب هو األول كام 

 . األخرى ةوكذلك النسخ

 

ي عبد الغني بن إسامعيل املقديس، ويدل ال ريب أن هذا املخطوط هو للفقيه احلنف توثيق نسبته إىل املؤلف:

بن النابليس عبد الغني املعروف بافيقول العبد الفقري إىل مواله القدير: ": ونصه مقدمته ما جاء يفعىل ذلك 

 ، فهذا دليل قوي وكاف يف نسبته إليه. "الدمشقي احلنفي، عامله اهلل بلطفه اخلفي

 

   صادرهمو ،املؤلفماهج املطلب الثان   

يف  تضح يل من خالل عميل يف هذا املخطوط أن للمؤلف منهجًا واضحًا سار عليها منهج املؤلف:

 ، وهو عىل النحو التايل: تهكتاب

  نفسه.بعد املقدمة بنسبة املخطوط إىلاملؤلف بدأ   

  نه إجابة  أصور املسألة التي أراد الكالم عنها تصويراً دقيقاً واضحاً يميزها عن غريها، وبنير

 عىل سؤاٍل وارد عليه. 

  طوطه السم خم الذي ذهب إليه يف أول املخطوط بعد ذكره للسؤال الوارد، وبيانه القولبني

 ذكر النقوالت الواردة. و رشع يف الكالم يف املسألة مبارشة، ثم

 ومل يتجاوزه إىل غريه من املذاهب األخرىجعل الكالم عن املسألة يف حدود مذهبه ، . 

                                                           

 . (11/ 1( ينظر: )4)
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 ره إىل ، ويشري يف آخلفقيه الذي نقل قولهي سبِق النقل باسم الكتاب الذي نقل عنه، أو ا

  .حتى ال يتوهم أن ما بعده تابع لهولعله ى كالمه، أو نحو ذلك، بقوله: انتهالنقل  اءانته

، لرالقااملذهب احلنفي، وقد اعتمد اعتامدًا كبريًا عىل كتاب البحر  ذلكيف مصادره: مل يتجاوز املؤلف 

   .، وقد يتضمن النقل عن كتاب البحر الرالق قوالً ونقالً عن كتب املذهبوأكثر النقل عنه

 

 صورها وصف الايخ اخلطية، و املطلب الثالث 

 وصف النسخ اخلطية:

فوظة يف دار الكتب الظاهرية حمواعتمدت عليها لكوهنا مكتوبة بخط املؤلف، وهي  الايخة األوىل 

ورمزت هلا (، 220702(، ومنها نسخة مصورة يف مركز مجعة املاجد حمفوظة برقم )1141برقم )

 ووصفها كالتايل: ، "األصل"بـــ 

  .عدد صفحاهتا: ثالث صفحات 

  .عدد األسطر: متفاوت بني الصفحات 

  كلمة.  48إىل  40عدد الكلامت يف السطر: بني 

  :هـ  4411/ 8/ 21تاريخ كتابتها 

  :متتاز بام ييل 

أهنا مكتوبة بخط املؤلف، ومما دل عىل ذلك ما ورد يف هناية خمطوط آخر حمفوظ مع هذا  

 )وكتبه: مصنفه عبد الغني املعروف بابن النابليساملخطوط يف نف: السفر، ونصه: 

 احلنفي، واحلمد هلل( واخلط فيهام متقارب جدًا.

أهنا مراجعة ومصححة من قبل املؤلف، ويدل عىل ذلك وجود الكشط فيها، وكذلك ما  

ما إضافة ، فهي إ"صح"أحلق فيها يف اهلامش من إضافات، وتتامت غالبها خمتومة بـــــ 

 ط تم استدراكه. وزيادة، أو سق
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(، ومنها نسخة مصورة يف مركز 1418حمفوظة يف دار الكتب الظاهرية برقم )وهي  الايخة الثانية 

 ، ووصفها كالتايل:"ظ"(، ورمزت هلا بحرف 211118مجعة املاجد حمفوظة برقم )

  .عدد صفحاهتا: أربع صفحات 

  :سطرًا.  28عدد األسطر 

  كلمة.  41إىل  41عدد الكلامت يف السطر: بني 

  .اسم الناسخ: عمر بن قطب الدين 

  :هـ، يف زمن حياة املؤلف.  4410/ 1/ 42تاريخ النسخ 

  :متتاز بام ييل 

 أهنا نسخة منسوخة عن نسخة املؤلف. 

 أهنا مكتوبة بخط واضح جدًا.  

 أنه ال يوجد فيها كشط وال طم:. 

   

(، ومنها نسخة مصورة يف مركز 1121)حمفوظة يف مكتبة احلرم املكي برقم وهي  الايخة الثالثة 

 ووصفها كالتايل: ، "م"(، ورمزت هلا بحرف 717114مجعة املاجد حمفوظة برقم )

  .عدد صفحاهتا: ست صفحات 

  :سطرًا.  21عدد األسطر 

  كلمة.  42إىل  1عدد الكلامت يف السطر: بني 

  :متتاز بام ييل 

 أهنا مكتوبة بخط واضح جدًا. 

 أن الناسخ ميز اسم املخطوط وبعض الكلامت واجلمل فيها باللون األمحر.  

 أنه ال يوجد فيها كشط وال طم:. 
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 صور نيخ املخطوط  

 النسخة األوىل: 



 

- 444 - 



 

- 444 - 



 

- 444 - 
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 الفصل الثاين: النص املحقق
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي مل جيعل عىل أحد من عباده املسلمني حرجًا يف يشء من أحكام هذا الدين املتني، 

إن الدين يَّس، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا، )والصالة والسالم عىل سيدنا حممد القالل: 

وهو حديث صحيح وحق مبني، ورضوان اهلل تعاىل عىل آله وأصحابه السادة  (4)(وقاربوا، وأبرشوا

 الكاملني، وعن تابعيهم بإحسان وتابعي التابعني، أما بعد:  (2) األلمة

بلطفه اخلفي، ورد  عاىلت فيقول العبد الفقري إىل مواله القدير: عبد الغني املعروف بابن النابليس الدمشقي احلنفي، عامله اهلل

يف مسألة من مل حيج عن نفسه إذا حج بالنيابة عن غريه، وكان فقرياً فوصل إىل مكة املرشفة بامل الغري،  (1)علينا سؤال من جهة الروم

فهل جيب عليه احلج عن نفسه؟ حيث صار قادراً عىل احلج، فيحج يف تلك السنة عن الغري، ثم حيج يف السنة القابلة عن نفسه؛ بأن 

قرياً ال بالد القريبة إليها، أو يرجع إىل وطنه ثم يعود يف السنة القابلة إن أمكنه، وإذا كان فجياور يف مكة تلك السنة، أو يف غريها من ال

يمكنه املجاورة يف مكة وال يف غريها من البالد القريبة إليها، وال يمكنه الرجوع إىل وطنه ثم عودة يف السنة القابلة لعجزه بالفقر 

القوت من الناس، وذلك إهانة  (1)عرفة له بنوع من االكتساب، فيلزم من ذلك أن يسألعن النفقة عىل نفسه مدة إقامته بمكة، وال م

للمسلم خصوصاً يف أصحاب النفوس األبية، واهلمم العلية، ويف إجياب ذلك عليه زيادة احلرج، واحلرج مرفوع يف الدين بنص 

                                                           

( صحيح البخاري، أليب عبد اهلل، حممد بن إسامعيل البخاري، حتقيق: حممد زهري النارص، النارش: دار طوق النجاة، 4)

 . 18( رقم: 40/ 4هـ. كتاب: اإليامن، باب: الدين يَّس، )4122الطبعة: األوىل، 

 ( سقط يف النسخة )ظ( كلمة: األلمة.2)

اف إليهم، فيقال بالد الروم، ومشارق بالدهم وشامهلم الرتك والروس ( الروم: جيل معروف يف بالد واسعة تض1)

واخلزر، وجنوهبم الشام واإلسكندرية، ومغارهبم البحر واألندل:، وكانت الرقة والشامات كّلها تعّد يف حدودهم 

 عبد بلدان، أليبأيام األكارسة، وكانت أنطاكية دار ملكهم إىل أن نفاهم املسلمون إىل أقىص بالدهم. ينظر: معجم ال

(، مراصد االطالع 87/ 1م. )4880اهلل، ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي، النارش: دار صادر، الطبعة: الثانية، 

عىل أسامء األمكنة والبقاع، لعبد املؤمن بن عبد احلق القطيعي البغدادي احلنبيل، النارش: دار اجليل، الطبعة: األوىل، 

 (.012/ 2هـ. )4142

 . 114ب من النسخة )م( ورقمها /4( 1)
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ة، ثم القدرة عىل الزاد ال تثبت إال بامللك ال باإلباح"ر رشح الكنز: ، وهلذا قال يف البح(2) املسلمني (4) وإمجاع ألمة (2)واحلديث (4)القرآن

                                                           

( وقد تظافرت النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية الدالة عىل رفع احلرج، قال اإلمام إبراهيم بن موسى 4)

يق: مشهور املوافقات، حتق "إن األدلة عىل رفع احلرج يف هذه األمة بلغت مبلغ القطع": -رمحه اهلل-اللخمي الشاطبي 

 (. 4/021م. )4887 -هـ 4147النارش: دار ابن عفان، الطبعة: األوىل بن حسن آل سلامن، 

 ومن األدلة الدالة عىل ذلك: 

 .0سورة املالدة، من اآلية رقم:  چڍ ڍ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچقوله تعاىل:  .4

 .71سورة احلج، من اآلية رقم:  چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچقوله تعاىل:  .2

 . 47سورة الفتح، من اآلية رقم: چڃ    ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ چقوله تعاىل:  .1

 . 21سورة النساء، آية رقم:  چٿ  ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿچ قوله تعاىل:  .1

 . 410سورة البقرة، من اآلية رقم:  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋچ قوله تعاىل:  .0

 . 210سورة البقرة، من اآلية رقم: چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ قوله تعاىل:  .0

 ( ومن ذلك:2)

: )إن الدين يَّس، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبرشوا(، صحيح البخاري، كتاب: قوله  .4

 .18( رقم: 40/ 4اإليامن، باب: الدين يَّس، )

: دب، باب: قول النبي وال تنفروا(، صحيح البخاري، كتاب: األ : )يَّسوا وال تعَّسوا، وسكنواقوله  .2

، صحيح مسلم، أليب احلسن، مسلم بن احلجاج القشريي 0420( رقم: 11/ 1)يَّسوا وال تعَّسوا( )

النيسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب. كتاب: اجلهاد والسري، باب: يف 

، ويف رواية: )وبرشوا، وال تنفروا( صحيح 4711 – 1(، رقم: 4108/ 1األمر بالتيسري، وترك التنفري، )

. 08( رقم 20/ 4يتخوهلم باملوعظة والعلم كي ال ينفروا ) البخاري، كتاب: العلم، باب: ما كان النبي 

 . 4712 - 0(، رقم: 4101/ 1صحيح مسلم، كتاب: اجلهاد والسري، باب: يف األمر بالتيسري، وترك التنفري، )

: : )فإنام بعثتم ميَّسين ومل تبعثوا معَّسين(، صحيح البخاري، كتاب: األدب، باب: قول النبي قوله  .1

 .0421( رقم: 11/ 1)يَّسوا وال تعَّسوا(، )

 (.40/ 4: )أحب الدين إىل اهلل احلنيفية السمحة(، صحيح البخاري، كتاب: اإليامن، باب: الدين يَّس، )قوله  .1

تاً، وال متعنتاً، ولكن بعثني معلاًم ميَّساً(، صحيح مسلم، كتاب: الطالق، باب: : )إن اهلل مل يبعثني معنقوله  .0

 .4177( رقم: 4411/ 2بيان أن ختيري امرأته ال يكون طالقا إال بالنية، )

بني أمرين إال أخذ أيَّسمها ما مل يكن إثاًم، فإن كان  عن عالشة ريض اهلل عنها، أهنا قالت: )ما خري رسول اهلل  .0

، ان أبعد الناس منه ...( احلديث، متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب: املناقب، باب: صفة النبي إثاًم ك
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الزاد والراحلة  (1) ألبا ال بالعارية واإلباحة، فلو بذل االبن ألبيه الطاعة وأباح له ،والقدرة عىل الراحلة ال تثبت إال بامللك أو اإلجارة

  . (0) انتهى (1)"ال جيب عليه احلج، وكذا لو وهب له مال ليحج به ال جيب عليه القبول

                                                           

لآلثام واختياره من املباح أسهله  ، صحيح مسلم، كتاب: الفضالل، باب: مباعدته 1001( رقم: 1/418)

 .2127 - 77(، رقم: 4141/ 1)

 ( سقط يف النسخة )ظ( كلمة: ألمة.4)

: فإن الشارع مل يقصد إىل التكاليف باملشاق اإلعنات فيه، والدليل عىل ذلك أمور: ... -رمحه اهلل-( قال اإلمام الشاطبي 2)

والثالث: اإلمجاع عىل عدم وقوعه وجودًا يف التكليف، وهو يدل عىل عدم قصد الشارع إليه، ولو كان واقعًا حلصل يف 

بت أهنا وقد ث-عنها؛ فإنه إذا كان وضع الرشيعة عىل قصد اإلعنات واملشقة الرشيعة التناقض واالختالف، وذلك منفي 

(، وقال 241/ 2كان اجلمع بينهام تناقضاً واختالفاً، وهي منزهة عىل ذلك. املوافقات ) -موضوعة عىل قصد الرفق والتيسري

استقرار  يل من اإلمجاع فهو ما ثبت من: )وأما الدل-حفظه اهلل-الشيخ األستاذ الدكتور: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني، 

علامء املسلمني منذ عهد الصحابة وإىل يوم الناس هذا، عىل أن ال حرج يف الرشع، ومل نعلم يف ذلك خمالفاً، فكان إمجاعًا منهم 

( كام )وال حرج( يف الرشع )عقالً "عليه، ولئن كان هناك خالف فهو عالد إىل مصدر النفي، قال يف مسلم الثبوت ورشحه: 

(. رفع احلرج يف الرشيعة اإلسالمية دراسة أصولية تأصيلية النارش: مكتبة الرشد، "عند املعتزلة، )أو رشعاً( كام عندنا

ـ 4122الطبعة: الرابعة،  (، وقد ذ كر اإلمجاع يف كتب القواعد الفقهية عىل رفع احلرج والضيق، وعىل 01م. )ص: 2114 -ه

 التكاليف الرشعية، ينظر: الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية، للدكتور: حممد صدقي بن عدم وقوع املشقة غري املألوفة يف

ـ 4140أمحد بن حممد آل بورنو الغزي، النارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة،  (، اليَّس ورفع 224م. )ص: 4880 -ه

اعد الكلية والضوابط الفقهية يف الرشيعة (، القو1احلرج يف الرشيعة اإلسالمية، للدكتور: مازن مصباح صباح. )ص: 

ـ 4110اإلسالمية، لألستاذ الدكتور: حممد عثامن شبري، النارش: دار النفال:، الطبعة: الرابعة،   (.480. )ص: م2140 –ه

 ( يف الكتاب املنقول منه: وأباح له الزاد. 1)

م بن حممد املرصي، النارش: دار الكتاب ( البحر الرالق رشح كنز الدقالق، البن نجيم، زين الدين بن إبراهي1)

 (117/ 2اإلسالمي، الطبعة: الثانية. )

 ( سقط يف كتاب حاشية ضياء األبصار من قوله: وهلذا قال يف البحر رشح الكنز: ثم القدرة عىل الزاد.0)
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عن هذا السؤال برسالة مستقلة، وسميتها: دفع الرضورة عن حج  (4)فاستعنت باهلل تعاىل، وأجبت

ه مدة عىل نفس الرصورة، وذهبت إىل عدم وجوب احلج عليه حينئذ؛ حيث مل يكن قادرًا عىل النفقة

املجاورة يف مكة، أو ما يقارهبا بامل يملكه، أو اكتساب يعيش به، أو بتربع أحد من الناس له بذلك، 

ألن يف إجياب ذلك عليه مع العجز املذكور حرجاً واضحًا،  (2)]عىل أن التربع ال يلزمه قبوله كام ذكرنا؛[

ورجع إىل وطنه يبقى احلج دينًا يف ذمته، وهو فقري عاجز عن  (1)وعَّسًا ظاهرًا، بحيث إذا مل يفعل ذلك

أداله، فإذا مات ومل حيج مات عاصيًا تاركًا لفريضة احلج، كام هو مقتىض عبارة من أوجب عليه ذلك 

، فإنه ذهب يف فتاواه إىل (1)من العلامء املتأخرين، كاملوىل أيب السعود أفندي مفتي الديار الرومية سابقاً 

يكن حج عن نفسه فبمجرد رؤيته للكعبة يصري احلج دينًا يف ذمته  (0)مور باحلج عن الغري إذا ملأن املأ

                                                           

 ( سقط يف النسخة )ظ( كلمة: وأجبت.4)

 ( تم إضافته من النسخة )ظ(.2)

 . 210/ب من النسخة )ظ( ورقمها 4( 1)

( هو: أبو السعود أفندي، حممد بن حممد بن مصطفى العامدي احلنفي، من موايل الروم، فقيه، أصويل، مفَّس، عارف 1)

ه، أخذ عن: والده، وسعدي جلبي، وغريمها، عمل يف التدري:، 181باللغات العربية والفارسية والرتكية، ولد سنة: 

عدد من البلدان، ثم صار مفتياً بقسطنطينية، من مؤلفاته: إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب  ثم قلد القضاء يف

الكريم، رسالة يف وقف النقود، وهتافت األجماد يف فروع الفقه احلنفي، والفتاوى، وحتفة الطالب يف املناظرة، مات 

ي، حلاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهلل القسطنطينه. ينظر: سلم الوصول إىل طبقات الفحول، 812بالقسطنطينية سنة: 

(، 114/ 44(، معجم املؤلفني )81/ 4م. )2141حتقيق: حممود عبد القادر األرناؤوط، النارش: مكتبة إرسيكا، 

 (.2141/ 1(، املوسوعة امليَّسة )1التتمة اجللية )ص: 

 .112/أ من النسخة )م( ورقمه 2( 0)
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بام قيده  (1)، وجيب أن يقيد ]إطالق قوله هذا[(2)، وهذا معنى عبارته الرتكية يف فتاواه(4)ولو كان فقرياً 

كالواحد من أهل مكة، والواحد من الراحلة؛ ألنه يف مكة فهو  (0)ال عىل (1)به العلامء من قدرته عىل الزاد

يشرتط يف وجوب احلج عليه قدرته عىل الزاد دون الراحلة، وهلذا قال يف البحر رشح  (7()0)أهل مكة

، انتهى كالمه، وال خيفى (1)"ثم اشرتاط القدرة عىل الزاد عام يف حق كل أحد حتى أهل مكة"الكنز: 

باحلج إذا كان فقريًا عاجزًا عن الزاد وهو يف مكة، ثم  (41()8)للمأمورشامل أن قوله عام يف حق كل أحد 

                                                           

أمني بن عمر الدمشقي احلنفي يف: منحة اخلالق عىل البحر الرالق رشح كنز  ( نقل عنه ذلك ابن عابدين، حممد4)

(، ويف: رد املحتار عىل الدر املختار، النارش: دار 71/ 1الدقالق، النارش: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية. )

 (.011/ 2م. )4882 -هـ 4142الفكر، الطبعة: الثانية، 

ه، فقال: هذا ورأيت يف فتاوى العالمة حامد أفندي العامدي مفتي دمشق ما نصه، ( نقل ابن عابدين نص عبارت2)

وهل جيب عىل حاج الرصورة أن يمكث بمكة حتى حيج عن نفسه، مل أره إال يف فتاوى أيب السعود املفَّس بام صورته، 

ه حج ايلسه عمر ونيتن مسألة: كعبه رشيفه يه وارمني زيد فقري عمرك حج رشيف اجيون تعيني ايتدوكى اقجه اولوب

رشعا جالزا، ولو رمى اجلواب اكرجه جالز دراما ير دفعه حج ايده له ايتدرمك كر كدر زبر ابوندن واروب حج اشمك 

 (.71/ 1الزم الورانده جماورا وليجق عمرك حجتي إمتام امتمش اولور. اهـ. منحة اخلالق )

 ( تم إضافته من النسختني )ظ( و )م(.1)

راحلة: هو أن يملك من املال مقدار ما يبلغه إىل مكة ذاهبا وجاليا، راكبا ال ماشيا بنفقة وسط ال إرساف ( الزاد وال1)

فيها، وال تقتري فاضال عن مسكنه، وخادمه، وفرسه، وسالحه، وثيابه، وأثاثه، ونفقة عياله، وخدمه، وكسوهتم، 

نارش: دار ر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي، الوقضاء ديونه. ينظر: بدالع الصنالع يف ترتيب الرشالع، أليب بك

 (.2/422م. )4810 -هـ 4110الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 

 ( يف النسخة )م(: ال الراحلة. 0)

 ( عبارة: والواحد من أهل مكة. ساقطة من النسخة )م( 0)

 ( سقط يف كتاب حاشية ضياء األبصار من قوله: من أهل مكة.7)

 (117/ 2لرالق )( البحر ا1)

 ( يف النسخة )م(: يشامل للمأمور8)

 ( سقط يف كتاب حاشية ضياء األبصار من بداية النقل عن كتاب البحر: ثم اشرتاط القدرة.41)
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وأما القدرة عىل الراحلة فرشط يف حق غري املكي، وأما هو فال ومن "/ب 4قال يف البحر بعد ذلك: 

ال يلحقهم مشقة فأشبه السعي إىل اجلمعة، أما إذا كان ال يستطيع امليش أصال  (4)حوهلا كأهلها؛ ]ألنه[

 ، انتهى كالم البحر. (1)"(1)الكل (2)فال بد منه يف حق

ولقالل أن يقول: إن الفقري الذي مل حيج عن نفسه إذا ذهب إىل مكة بنية احلج عن غريه، ثم إنه أحرم 

مثالً، ثم دخل مكة فهو ممنوع من احلج عن نفسه يف ذلك العام؛ حيث  (0)باحلج عن الغري من ذي احلليفة

عن غريه، وال يمكنه التحلل منه بأفعال العمرة ثم اإلحرام به عن نفسه؛ ألنه لي:  (0)أحرم به

ليسوغ له التحلل بذبح الشاة، وال هو فاسد احلج، وال هو فالت احلج ليتحلل كام ذكروا،  (7)بمحرص

                                                           

 ( سقط يف النسخة )األصل( و )ظ( و )م( تم إضافته من الكتاب املنقول منه. 4)

 ( كلمة: حق، ساقطة يف النسخة )م(.2)

 قطة يف النسخة )ظ(.( كلمة: الكل، سا1)

 (.117/ 2( ينظر: البحر الرالق )1)

( ذو احلليفة: ميقات أهل املدينة ومن مر به من غريهم، وهي اليوم منطقة عامرة يف املدينة، تبعد عىل طريق مكة 0)

زوير البالدي  نتسعة أكيال جنوباً، تعرف بأبيار عيل. ينظر: معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية، لعاتق بن غيث ب

(، القاموس الفقهي لغة 411م. )ص: 4812 -هـ 4112احلريب، النارش: دار مكة للنرش والتوزيع، الطبعة: األوىل، 

(، املعامل 11م. )ص: 4811 -هـ 4111واصطالحاً، للدكتور سعدي أبو حبيب، النارش: دار الفكر، الطبعة: الثانية، 

هـ. 4144مد حسن رشاب، النارش: دار القلم، الدار الشامية، الطبعة: األوىل، األثرية يف السنة والسرية، ملحمد بن حم

(، معجم لغة الفقهاء، ملحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، النارش: دار النفال: للطباعة والنرش 411)ص: 

 (.240م. )ص: 4811 -هـ 4111والتوزيع، الطبعة: الثانية، 

 ( سقط يف النسخة )ظ( كلمة: به.0)

( املحرص يف اللغة: أصله من حرص، وهو: اجلمع، واحلب:، واملنع، واإلحصار: أن حيرص احلاج عن بلوغ املناسك 7)

مرض أو عدو ونحوه. ينظر: العني، أليب عبد الرمحن، اخلليل بن أمحد بن عمرو الفراهيدي البرصي، حتقيق: د. مهدي 

(، معجم مقايي: اللغة، أليب احلسني، أمحد 441/ 1اهلالل. )املخزومي، ود. إبراهيم السامرالي، النارش: دار ومكتبة 

م. 4878 -هـ 4188بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، النارش: دار الفكر، 

( لسان العرب، أليب الفضل، حممد بن مكرم بن عىل ابن منظور األنصاري اإلفريقي، النارش: دار صادر، 72/ 2)
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 دوإنام هو متلب: باإلحرام الصحيح بنية احلج عن الغري، ويف العام الواحد ال يصح من الرجل الواح

، فكأنه دخل مكة وهو (4)أداء احلج مرتني، كام رصح به يف كتاب األشباه والنظالر يف فن القواعد منه

عىل احلج عن نفسه يف ذلك العام؛ لتلبسه باإلحرام عن غريه، فال يكون احلج دينًا يف ذمته  (2)غري قادر

 ن أفعال احلج إذا كان ساكنًا يفوالكينونة يف مكة؛ فهو بمنزلة املريض العاجز ع (1)بمجرد رؤية الكعبة

 مكة، فإن املرض املؤدي إىل العجز عن أفعال احلج مانع من وجوب احلج عليه وإن كان يف مكة، قال

، وال مقطوع الرجلني، (0)، وال مفلوج(0)، وال َزِمن  (1)ال جيب أداء احلج عىل مقعد"يف البحر رشح الكنز: 

                                                           

(. ويف االصطالح هو: املمنوع عن الوصول إىل بيت اهلل تعاىل بعد اإلهالل 480/ 1هـ. )4141بعة: الثالثة، الط

بحجة أو عمرة. ينظر: طلبة الطلبة، أليب حفص، عمر بن حممد بن أمحد النسفي، النارش: املطبعة العامرة، مكتبة املثنى، 

الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، أليب املعايل، (، املحيط 470/ 2(، بدالع الصنالع )10هـ. )ص: 4144

حممود بن أمحد بن عبد العزيز البخاري احلنفي، حتقيق: عبد الكريم سامي اجلندي، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: 

 (.174/ 2م. )2111 -هـ 4121األوىل، 

كريا عامن، البن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املرصي، اعتناء: الشيخ ز( ينظر: األشباه والنظالر عىل مذهب أيب حنيفة الن4)

ـ 4148عمريات، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل،   (.10م. البن نجيم )ص: 4888 -ه

 .111/ب من النسخة )م( ورقمه 2( 2)

 ( يف النسخة )م(: بمجرد رؤيته للكعبة.1)

به من داء يف جسده كأن الداء أقعده وعند األطباء هو الزمن، وبعضهم فرق فقال: املقعد  ( املقعد: الذي ال حراك1)

املتشنج األعضاء، والزمن الذي طال مرضه. ينظر: املغرب يف ترتيب املعرب، أليب الفتح، نارص بن عبد السيد بن عىل 

 (.4/181اخلوارزمي املطرزى، النارش: دار الكتاب العريب. )

يف اللغة: دالم املرض، أو ضعيف من الكرَِب. معجم اللغة العربية املعارصة، للدكتور: أمحد خمتار عبد احلميد ( الَزِمن  0)

ـ 4128عمر، النارش: عامل الكتب، الطبعة: األوىل،  (. ويف االصطالح هو: الذي طال مرضه. 881/ 2م. )2111 -ه

 (.000/ 4(، رد املحتار )241ينظر: املغرب يف ترتيب املعرب )ص: 

( املفلوج لغة: أصله من َفَلَج، والفالج: ريح يأخذ اإلنسان فيذهب بشقه، وقد فلج الرجل فهو مفلوج؛ ألنه ذهب 0)

نصفه. ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أليب نرص، إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، حتقيق: أمحد عبد 

/ 2(، لسان العرب )110/ 4م. )4817 - هـ4117لطبعة: الرابعة الغفور عطار، النارش: دار العلم للماليني، ا
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، واألعمى، واملحبوس، واخلالف من (4)بنفسه عىل الراحلة[وال عىل املريض، ]والشيخ الذي ال يثبت 

، وال اإلحجاج عنهم (2)السلطان الذي يمنع الناس من اخلروج إىل احلج، ال جيب عليهم احلج بأنفسهم

 . (1)، إىل آخر كالمه(1)"إن قدروا عىل ذلك

، وغري الصحيح البدن لي: بقادر عىل احلج، وهو مطلق (0)فالصحة يف البدن رشط القدرة عىل احلج

عن الغري فقريًا كان أو غنيًا إذا كان مل حيج عن  (0)فيشمل أهل مكة وغريهم، فمن أين للمأمور باحلج

نفسه أنه جيب عليه احلج عن نفسه بمجرد رؤية الكعبة، والكينونة يف مكة، مع أنه ما دخل مكة ورأى 

اإلحرام باحلج عن الغري، واملحرم باحلج عن الغري جيب عليه امليض فيام أحرم الكعبة إال وهو متلب: ب

به، فيمتنع يف حقه احلج عن نفسه يف ذلك العام، فيكون بمنزلة املقعد، والزمن يف مكة، واملحبوس، 

واخلالف من السلطان املانع من احلج إذا كانوا يف مكة، فلي: كوهنم يف مكة فقط يقتيض وجوب احلج 

بأفعال احلج  (7)هم إذا مل يقدروا عىل اإلتيان بأفعاله، وهذا املأمور باحلج عن الغري ال يقدر عىل اإلتيانعلي

/ا مكة أو حوهلا 2بأن يسكن يف  (1)عن نفسه، فلي: بواجب عليه حتى يقدر عىل ذلك يف العام القابل

                                                           

(. ويف االصطالح هو: الياب: الشق، أي: نصف البدن طوالً. 4711/ 1(، معجم اللغة العربية املعارصة )110

 (.441/ 1(، البحر الرالق )041(، املغرب يف ترتيب املعرب )ص: 04ينظر: طلبة الطلبة )ص: 

ألصل( و )ظ( و )م( تم إضافته من الكتاب املنقول منه. وكذلك هذه اإلضافة غري موجودة ( سقط يف النسخة )ا4)

 يف حاشية ضياء األبصار. 

 .217/أ من النسخة )ظ( ورقمه 2( 2)

 (. 110/ 2( ينظر: البحر الرالق )1)

  (110/ 2( وتتمته: هذا ظاهر املذهب عن أيب حنيفة وهو رواية عنهام. ينظر: البحر الرالق )1)

(، تبيني احلقالق رشح كنز الدقالق، لعثامن بن عيل بن حمجن البارعي احلنفي، 2/424( ينظر: بدالع الصنالع )0)

 (.2/114(، البحر الرالق )2/2هـ. )4141النارش: املطبعة الكربى األمريية، الطبعة: األوىل، 

 ( سقط يف كتاب حاشية ضياء األبصار من قوله: وهو مطلق فيشمل.0)

 ( سقط يف النسخة )م( من قوله: بأفعاله، وهذا املأمور، وكذلك السقط يف كتاب حاشية ضياء األبصار. 7)

 .111/أ من النسخة )م( ورقمه 1( 1)
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عام عىل ذلك، ال يف هذا الإىل العام القابل، فيجب عليه احلج عن نفسه يف العام القابل حيث قدر 

لعجزه يف هذا العام عن أفعال احلج عن نفسه، فإذا خرج من مكة وسافر إىل وطنه بعد أداء احلج عن 

الغري ال يكون أثاًم، وال يكون احلج عن نفسه واجبًا عليه ما مل بيق إىل العام القابل، فيجب عليه حينئذ 

من مرضه  (4)يف هذا العام ال جيب عليه احلج، فإذا صحيف العام القابل كاملريض العاجز وهو يف مكة 

 وقدر يف العام القابل وجب عليه احلج يف العام القابل. 

وهذا التحرير ينبغي االعتناء به واالحتفاظ عليه فإنه غري موجود يف الكتب، وقد فتشنا غاية التفتيش، 

به عىل الرصورة، الذي مل حيج عن من أصلها وهي وجوب احلج وعدم وجو (2)بل املسألة ]غري مذكورة[

نفسه إذا دخل مكة يف حجة عن الغري، والظاهر أن حكمها عن العلامء كلهم كام ذكرنا، وهلذا مل يتعرض 

العلامء لذكرها، فلو كان احلج واجبًا عليه عن نفسه ملا ترك العلامء التنبيه عىل ذلك؛ ألنه من أهم 

، مل يذكروا أن جيب عليه احلج عن نفسه أو (1)الرصورة جالز املهامت، فإن فقهاء املذهب ذكروا بأن حج

ال جيب، وإنام أفتى بالوجوب عليه املوىل أبو السعود أفندي كام ذكرنا أوالً، تفقهاً منه، واملسألة للعلامء 

 فيها جمال، والذي ذهبنا إليه من عدم الوجوب وهو مقتىض قواعد املذهب عند الفحول من الرجال. 

                                                           

 ( سقط يف النسخة )ظ( قوله: فإذا صح.4)

 ( تم إضافته من النسختني )ظ( و )م(.2)

إدارة القرآن  الشيباين، حتقيق: أبو الوفا األفغاين، النارش:( ينظر: املبسوط، أليب عبد اهلل، حممد بن احلسن بن فرقد 1)

 -هـ 4141(، املبسوط، ملحمد بن أمحد بن أيب سهل الَّسخيس، النارش: دار املعرفة، 011/ 2والعلوم اإلسالمية. )

ن مودود ب(، االختيار لتعليل املختار، أليب الفضل، عبد اهلل بن حممود 241/ 2(، بدالع الصنالع )404/ 1م. )4881

(، تبيني 474/ 4م. )4817 -هـ 4100املوصيل احلنفي، تعليق: الشيخ حممود أبو دقيقة، النارش: مطبعة احللبي، 

(، وغريها، 404/ 1(، فتح القدير، البن اهلامم، حممد بن عبد الواحد السيوايس، النارش: دار الفكر. )11/ 2احلقالق )

حج عن نفسه، وتعليل ذلك: ألنه عاملاً بطريق احلج وأفعاله، ليقع حجه  وذكروا أن األفضل واألوىل أن خيتار من قد

 عىل أكمل الوجوه، وخيرج به عن اخلالف. 
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الرصورة بفتح الصاد املهملة، الذي مل "، قال يف املصباح: (2)املهملة، هو: الذي مل حيج عن نفسه (4)الصادوالرصورة ب

حيج، وهذه الكلمة من النوادر التي وصف هبا املذكر واملؤنث، مثل: ملولة وفروقة، ويقال أيضا رصوري عىل 

سمي لرصه عىل نفقته؛ ألنه مل خيرجها يف احلج، والنسبة، وصارورة ورجل رصورة مل يأت النساء، سمي األول بذلك 

، وهو: الذي (0)جيوز إحجاج الرصورة"يف البحر قال:  (0)وذكر (1)انتهى (1)"الثاين بذلك لرصه عىل ماء ظهره وإمساكه له

، (8)ارد يف ذلكالو ؛ للنهي(1)عن نفسه، لكنه مكروه كام رصحوا به، واختار يف فتح القدير أهنا كراهة حتريم (7)مل حيج أوالً 

                                                           

 .110/ب من النسخة )م( ورقمه 1( 4)

(، البحر الرالق 408/ 1(، فتح القدير )200(، املغرب يف ترتيب املعرب )ص: 17( ينظر: طلبة الطلبة )ص: 2)

(1 /71.) 

صباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أليب العباس، أمحد بن حممد بن عيل الفيومي احلموي، النارش: املكتبة ( ينظر: امل1)

 (. 111/ 4العلمية. )

 ( سقط يف النسختني )ظ( و )م( من قوله: قال يف املصباح.1)

 ( يف النسختني )ظ( و )م(: ثم ذكر.0)

 .217/ب من النسخة )ظ( ورقمه 2( 0)

 نسخة )ظ( كلمة: أوالً.( سقط يف ال7)

(، ونص عىل أن كراهة التحريم إنام تكون بعد حتقيق الوجوب عليه بملك الزاد 401/ 1( ينظر: فتح القدير )1)

والراحلة والصحة، قال ابن اهلامم: والذي يقتضيه النظر أن حج الرصورة عن غريه إن كان بعد حتقيق الوجوب عليه 

كروه كراهة حتريم؛ ألنه يتضيق عليه واحلالة هذه يف أول سني اإلمكان فيأثم بملك الزاد والراحلة والصحة فهو م

برتكه، وكذا لو تنفل لنفسه ومع ذلك يصح؛ ألن النهي لي: لعني احلج املفعول بل لغريه وهو خشية أال يدرك الفرض، 

 إذ املوت يف سنة غري نادر.

: سمع رجالً يقول: لبيك، عن شربمة، فقال رسول اهلل  أن رسول اهلل  ( يقصد بذلك ما رواه ابن عباس 8)

)من شربمة؟( قال: قريب يل، قال: )هل حججت قط؟( قال: ال، قال: )فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج عن 

شربمة(، سنن ابن ماجه، أليب عبد اهلل، حممد بن يزيد القزويني، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، النارش: دار إحياء الكتب 

، وسنن أيب داود، أليب داود، سليامن بن 2811(، رقم: 808/ 2عربية، كتاب: املناسك، باب: احلج عن امليت، )ال

األشعث بن إسحاق األزدي السجستاين، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، النارش: املكتبة العرصية. ، كتاب: 



 

- 444 - 

، (2)، واألفضل إحجاج احلر العامل باملناسك الذي حج عن نفسه(4)ويف البدالع: يكره إحجاج املرأة، والعبد، والرصورة

، وإال لقال: جيب إحجاج احلر إىل آخره، واحلق أهنا تنزهيية عىل اآلمر، حتريمية عىل (1)وهو يدل عىل أهنا كراهة تنزيه

                                                           

للفظ البن ماجة، صححه أبو حاتم، صحيح ابن ، وا4144(، رقم: 402/ 2املناسك، باب: الرجل حيج عن غريه )

حبان، ملحمد بن حبان بن أمحد بن حبان التميمي الدارمي الب ستي، حتقيق: شعيب األرناؤوط، النارش: مؤسسة 

، وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح لي: يف 1811(، رقم 288/ 8م. )4881 -هـ 4141الرسالة، الطبعة: الثانية، 

لسنن الكربى، أليب بكر، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى البيهقي، حتقيق: حممد عبد القادر هذا الباب أصح منه. ا

، وقال ابن دقيق 1070(، رقم: 018/ 1م. )2111 -هـ 4121عطا، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثالثة، 

اس من وجه آخر موقوفاً. اإلملام العيد: وقد اختلف يف رفع احلديث، رواه غندر عن شعبة فوقفه، وروي عن ابن عب

بأحاديث األحكام، البن دقيق العيد، أيب الفتح، حممد بن عيل بن وهب بن مطيع القشريي، حتقيق: حسني إسامعيل 

(، وصححه 108/ 4م. )2112-هـ 4121اجلمل، النارش: دار املعراج الدولية ودار ابن حزم، الطبعة: الثانية، 

سنن ابن ماجة، ملحمد بن نارص الدين األلباين، برنامج منظومة التحقيقات احلديثية، األلباين، ينظر: صحيح وضعيف 

: )فاجعل ، قال أبو حاتم: قوله 2811(، رقم: 111/ 0من إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة. )

)ثم احجج عن شربمة( أمر هذه عن نفسك( أراد به اإلعالم بنفي جواز احلج عن الغري إذا مل حيج عن نفسه، وقوله: 

(. وقال أبو بكر الكاساين: فاالستدالل به من وجهني: أحدمها: أنه سأله 114/ 8إباحة ال حتم. صحيح ابن حبان )

عن حجه عن نفسه، ولوال أن احلكم خيتلف مل يكن لسؤاله معنى، والثاين: أنه أمره باحلج عن نفسه أوالً ثم عن شربمة، 

ج عن غريه قبل أن حيج عن نفسه؛ وألن حجه عن نفسه فرض عليه، وحجه عن غريه لي: فدل عىل أنه ال جيوز احل

 (.241/ 2بفرض، فال جيوز ترك الفرض بام لي: بفرض. ينظر: بدالع الصنالع )

 ( يف النسخة )ظ(: للرصورة.4)

 (.241/ 2( ينظر: بدالع الصنالع )2)

ن أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جوز هلا أن حتج ع"اخلثعمية ( استدل احلنفية عىل جواز حج الرصورة بحديث 1)

أبيها، ومل يستفَّس أهنا حجت عن نفسها أو ال، ولو كان احلكم خيتلف الستفَّس. واحلديث متفق عليه، صحيح البخاري، 

، صحيح مسلم، كتاب: احلج، باب: احلج عن 4041(، رقم: 412/ 2كتاب: احلج، باب: وجوب احلج وفضله، )

 .4111 - 117 رقم: (871/ 2العاجز لزمانة وهرم ونحومها، أو للموت )

واعرتض احلنفية عىل حديث شربمة بأن فيه تعارضاً، فقد روي أنه سمع رجال يلبي عن نبيشة، فقال: من نبيشة، فقال:  

لرجل مل ا ، وتأويل احلديث األخري أن ذلك-مل أقف عليه-صديق يل، فقال: إذا حججت عن نبيشة فحج عن نفسك 

بأن يبدأ باحلج عن  -عليه الصالة والسالم-حيرم، ولكن عىل سبيل التعليم للكيفية يف التلبية عن الغري فأشار عليه 
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، انتهى كالمه، وقوله: آثم بالتأخري، (4)"ه رشوط احلج، ومل حيج عن نفسه؛ ألنه آثم بالتأخرياملأمور الذي اجتمعت في

يقتيض أنه ال جيب عليه احلج يف ذلك العام إجياباً جديداً؛ ألن الوجوب مقدور عليه من حني اجتامع رشوط احلج فيه 

                                                           
نفسه، وبه نقول: إن األفضل أن حيج عن نفسه أوال. واالختالف يف هذا نظري االختالف يف الرصورة إذا حج بنية النفل 

ء عن نفسه مل جيب يف وقت معني فالوقت كام يصلح حلجه عن نفسه يصلح حلجه ، وألن األدا"عندنا حجه يكون نفال

 (.2/241(، بدالع الصنالع، )1/404عن غريه، فإذا عينه حلجه عن غريه وقع عنه. ينظر: املبسوط، )

 (71/ 1( البحر الرالق )4)



 

- 444 - 

كراهة تنزهيية يف حقه كام هو الظاهر من عبارة البحر ، فال(4)وهو يف وطنه، وأما إذا كان فقرياً مل جتتمع فيه رشوط احلج

 . (4)واحلمد هلل عىل كل حال، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل مجيع أصحابه وكل اآلل، (1) (2)يف هذا املحل

                                                           
 ( سقط يف النسخة )م( من قوله: فيه وهو يف وطنه.4)

 األبصار من قوله: والرصورة بالصاد املهملة. ( سقط يف كتاب حاشية ضياء2)

( بعد الفراغ مما ذكره املؤلف يف هذه املسألة فقد رغبت يف نقل أقوال املذاهب الفقهية الثالثة؛ لتعم الفالدة بمعرفة 1)

 األقوال فيها: 

  ن الغري. النيابة عذهب املالكية إىل أنه يكره أن حيج الرجل عن غريه قبل أن حيج عن نفسه، ألن الفرض أوىل من

ينظر: التفريع يف فقه اإلمام مالك بن أن: أليب القاسم، عبيد اهلل بن احلسني بن احلسن املالكي، حتقيق: سيد 

(، املعونة عىل 484/ 4هـ ) 4121كَّسوي حسن، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة: األوىل، 

ب بن عيل بن نرص الثعلبي البغدادي املالكي، حتقيق: محيش عبد احلّق، مذهب عامل املدينة، أليب حممد، عبد الوها

(،عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة 011النارش: املكتبة التجارية، مصطفى أمحد الباز مكة املكرمة )ص: 

مر، النارش: حممد حلأليب حممد، عبد اهلل بن نجم بن شاس اجلذامي السعدي املالكي، دراسة وحتقيق: أ. د. محيد بن 

(،التوضيح يف رشح 201/ 4م، ) 2111 -هـ  4121دار الغرب اإلسالمي، بريوت لبنان، الطبعة: األوىل، 

خمترص ابن احلاجب، لضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى اجلندي املالكي، حتقيق: د. أمحد بن عبد الكريم 

(، الشامل 181/ 2هـ )4128، الطبعة: األوىل، نجيب، النارش: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث

يف فقه اإلمام مالك، أليب البقاء، هبرام بن عبد اهلل بن عبد العزيز السلمي الدمريي الدمياطي، ضبطه وصححه: 

هـ 4128أمحد بن عبد الكريم نجيب، النارش: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، الطبعة: األوىل، 

(4 /241 .) 

 فعية واحلنابلة إىل أن من مل حيج حجة اإلسالم لي: له أن حيج عن غريه، فإن فعل وقع احلج عن نفسه ذهب الشا

حجة اإلسالم ال عن غريه، واستدلوا بحديث شربمة وقد سبق خترجيه، وألنه حج عن غريه قبل احلج عن نفسه، 

بن  عي أليب إسحاق، إبراهيم بن عيلفلم يقع عن الغري، كام لو كان صبياً. ينظر: املهذب يف فقه اإلمام الشاف

(، هناية املطلب يف دراية املذهب إلمام احلرمني، أيب 100/ 4يوسف الشريازي، النارش: دار الكتب العلمية، )

املعايل، عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويني، حتقيق: أ. د/ عبد العظيم حممود الّديب، النارش: دار املنهاج، 

(، املجموع رشح املهذب أليب زكريا، حميي الدين حييى بن رشف 411/ 1م، )2117-هـ4121الطبعة: األوىل، 

(، أسنى املطالب يف رشح روض الطالب أليب حييى، زكريا بن حممد بن 447/ 7النووي، النارش: دار الفكر، )

عبد اهلل بن أمحد بن (، املغني، أليب حممد، 107/ 4زكريا األنصاري السنيكي، النارش: دار الكتاب اإلسالمي، )

حممد، املعروف بابن قدامة املقديس، حتقيق: د. عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، و د. عبد الفتاح حممد احللو، 

ـ 4147النارش: عامل الكتب، الرياض السعودية، الطبعة: الثالثة،  (، املبدع يف رشح املقنع، 12/ 0م، )4887 -ه

بد اهلل بن حممد ابن مفلح، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة: أليب إسحاق، إبراهيم بن حممد بن ع

(، دقالق أويل النهى لرشح املنتهى، ملنصور بن يون: بن صالح الدين 87/ 1م )4887 -هـ 4141األوىل، 

النهى يف (، مطالب أويل 021/ 4م، )4881 -هـ 4141البهوتى احلنبىل، النارش: عامل الكتب، الطبعة: األوىل، 



 

- 444 - 

، هنار الثالثاء الثالث والعرشين من شهر رمضان املبارك، من (2) وقد كتبنا هذه العجالة يف جمل: واحد

  . (1) أربع ومالة وألف من اهلجرة النبويةشهور سنة: 

 

  

                                                           
رشح غاية املنتهى، ملصطفى بن سعد بن عبده السيوطي احلنبيل، النارش: املكتب اإلسالمي، الطبعة: الثانية، 

 (.217/ 2م، )4881 -هـ 4140

 . هناية النسخة )م(.110/أ من النسخة )م( ورقمه 1( 4)

 واحد.: وقد كتبنا هذه يف جمل: -حفظه اهلل تعاىل-( يف النسخة )ظ(: قال املؤلف 2)

-( سقط يف النسخة )م( من قوله: وقد كتبنا هذه العجالة، ويف نسخة )ظ(: واحلمد هلل وحده، متت هذه الرسالة 1)

/أ من 1يف يوم اجلمعة ثاين عرش شعبان املعظم، سنة ستاً وثالثني ومالة وألف، أحسن اهلل ختامها.  -بعون اهلل تعاىل

 . هناية النسخة )ظ(.211النسخة )ظ( ورقمه 
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