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 هـ(1215فتح الرمحن يف سهولة التوجه وإمتام األركان حملمد بن احلسن اجلوهري)ت:    

  

  

 امللخص
الجوهري)ت:   التوجه وإتمام األركان لمحمد بن الحسن  الرحمن في سهولة  الفقه  هـ( دراسة وتحق1215قمت بتحقيق مخطوط فتح  يق في 

الشافعي، وتتكون المخطوط من نسختين جعلت أحدهما األم وقابلت عليها من النسخة االخرى، وقمت بتخريج المسائل من مظانها وعرفت  
الكتب الواردة في المخطوط وكذلك األعالم والمصطلحات الغريبة وعرجت على بعض المسائل الذي رأيتها بحاجة إلى تعليق بسيط، ثم قمت 

 ة بسيطة للمؤلف، ووضعت صور للمخطوط، وطبعت النسخة وفق ضوابط اإلمالء الحديث.بترجم
Abstract 

I investigated the manuscript of Fath al-Rahman in the ease of orientation and completion of the pillars of 

Muhammad ibn al-Hasan al-Jawhari (d.: 1215 AH) a study and investigation in Shafi’i jurisprudence, and 

the manuscript consists of two copies, one of which I made the mother and I met her from the other copy, 

and I extracted the issues from their appearance and knew the books contained in the manuscript as well as 

the flags And the strange terms and I came across some issues that I saw needed a simple comment, then I 

made a simple translation of the author, and put pictures of the manuscript, and printed the copy according 

to the controls of modern spelling. 

 -رمحه اهلل-سرية حياة اجلوهري املبحث األول
 املطلب األول: امسه وكنيته ونسبته:

 . (1)الشهير بابن الجوهري أو الجوهري الصغير محمد بن أحمد بن حسن بن عبد الكريمأوالً: 
تلك التسمية  بعد ذكر تسمية هذا العالم الجليل البد من التنويه وبيان أن أصحاب التراجم متفقين على تسميته ولم ُيذكر أن أحدًا منهم خالف 

 بأن جاء بما يخالفها. 
 .(2)(أبو هادي: )كنية واحدة ذكرها أصحاب التراجم وهي -رحمه هللا–للجوهري ثانيًا: 
 اشتهر بها وهما كاآلتي:  تيننسب -رحمه هللا– للجوهري ثالثًا: 

 . (3)(بفتح الخاء المعجمة وفي آخرها الدال المهملة، هذه النسبة إلى خالد وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليهي: )الَخاِلد -1
اِفعي -2 بفتح الشين المعجمة المشددة وكسر الفاء والعين المهملة، هذه النسبة إلى الجد األعلى، وهو اإلمام أبو عبد هللا محمد بن :  الشَّ

 . (5)رحمه هللا–، انتسب إلى هذه النسبة عدد كبير من العلماء منهم الجوهري (4)ن شافعإدريس ابن العباس بن عثمان ب
ومن    -رحمه هللا–من خالل ما سبق يتضح أن هاتين النسبتين هما المتفق عليهما عند أصحاب التراجم الذين ذكروا سيرة حياة الجوهري  

 خالل البحث المتكرر والمستفيض لم أجد من ذكر له غير هذه النسبة. 
 املطلب الثاني: والدته ونشأته.

، فنشأ على التربية والتعليم فأخذ  (6)حجر والده في عفة وصون وعفافه(، ونشأ نشأة صالحة في  1151سنة )   -رحمه هللا–ولد الجوهري  
، وبعد بلوغه ذهب مع والده إلى الحج ألداء هذا الركن العظيم من أركان  (7)-رحمهم هللا-العلم من والده وعدد من علماء عصره البارزين

العلماء والفضالء من أهل عصره ومشايخه وقرنائه، وتردد عليهم وترددوا عليه، ويبيتون عنده ويطعمهم ويكرمهم   عاشر، ثم إنه  (8)اإلسالم
ولما مات أخوه الكبير الشيخ أحمد وقد كان تصدر بعد  ،  ويتنزه معهم في أيام النيل مع الحشمة والكمال، ومجانبة األمور المخلة بالمروءة

الخاص والعام على تقدم المترجم في إقراء الدروس في األزهر والمشهد الحسيني في رمضان، فامتنع من ذلك،  والده في إقراء الدروس، أجمع  
وواظب على حالة انجماعه وطريقته وإمالئه الدروس باألشرفية. وحج في سنة سبع وثمانين ومائة وألف، وجاور سنة وعقد دروسًا بالحرم 

في االنجماع والتحجب عن الناس في أكثر األوقات، فعظمت رغبة الناس فيه، ورد هداياهم مرة بعد    وانتفع به الطلبة، ثم عاد إلى وطنه وزاد 
وتردد األمراء وسعوا لزيارته أفواجًا، وربما احتجب عن  ،  أخرى، وأظهر الغنى عنهم فازداد ميل الناس إليه، وجبلت قلوبهم على حبه واعتقاده

لم يعهد عليه أنه دخل بيت أمير قط، أو أكل من طعام أحد قط، إال بعض أشياخه المتقدمين، مالقاتهم، وقلد بعضهم بعضًا في السعي، و 
، وكانت شفاعته ال ترد عند األمراء واألعيان، مع الشكيمة والصدع باألمر والمناصحة في وجوههم إذا أتوا إليه، وازدادت شهرته وطار صيته

ام والروم، وقصدوا زيارته والتبرك به، وحج أيضًا في سنة تسع وتسعين لما حصلت الفتنة ووفدت عليه الوفود من الحجاز والغرب والهند والش
بين أمراء مصر، فسافر بأهله وعياله وقصد المجاورة، فجاور سنة وأقرأ هناك دروسًا، واشترى كتبًا نفيسة، ثم عاد إلى مصر واستمر على  
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يقرئ ويملي الدروس باألشرفية، وأحيانًا بزاويتهم بدري شمس الدولة، وأحيانًا بمنزله حالته في انجماعه وتحجبه عن الناس، بل بالغ في ذلك، و 
تعد هذه المعلومات هي كل ما توفر عن تفاصيل والدة ونشأت الجوهري    .(9)-رحمه هللا–وبقي على حاله هذه إلى نهاية حياته    باألزبكية

عن تفاصيل تلك الحياة المباركة، ونسمي تلك الحياة بالمباركة؛ ألنها قامت على   وهي على قلتها إال أنها تعطي تصورًا تاماً   -رحمه هللا–
 العلم الشرعي المبارك، من خالل التردد على حلقات العلم لعلماء ذلك العصر. 

 املطلب الثالث: مذهبه الفقهي.
هو المذهب الشافعي، ودليل ذلك أن    -رحمه هللا –من خالل تتبعي لكتب التراجم والطبقات يتبين بصورة واضحة أن مذهب الجوهري     

محمد بن أحمد بن حسن بن عبد  عندما ترجم له ذكر ذلك صراحة بقوله: )  تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبارالجبرتي صاحب كتاب 
، (11)(فقيه شافعي  ... الخالدي    محمد بن أحمد بن حسن بن عبد الكريم، وهذا ما بينه الزركلي بقوله: )  (10)   (الكريم الخالدي الشافعي

.وخالصة ما تقدم من هذا المبحث، فعلى الرغم من الترجمة (12)وغير هؤالء إذ أن كل من ترجم له نسبه إلى المذهب الفقهي الشافعي
ته وال يوجد تظهر لنا جملة أمور. منها: اتفاق من ترجم له على تسمي  -رحمه هللا -المتواضعة التي ذكرت في بطون الكتب عن الجوهري  

خالف في ذلك. ومنها: على الرغم من قلة من ترجم له إال أنهم بينوا تفاصيل مفيدة ومهمة في تفاصيل حياته.ومنها: أنه انعدام التفصيل 
 الفقهي هو المذهب الشافعي ال خالف في ذلك. -رحمه هللا–الدقيق لنشأته.ومنها: مذهب الجوهري 

 حياته العلمية املبحث الثاني
 ب األول: شيوخه وتالميذه املطل

 على يد عدد من علماء عصره وهم :  -رحمه هللا– تتلمذ الجوهري أوالً: شيوخه: 

 .(13)أحمد بن حسن بن عبد الكريم الخالديوالده الشيخ  -1
مؤلفات، منها )ثبت(، له  ،  خليل بن محمد المغربي، أبو المرشد: فقيه مالكي، تونسي األصل، مصري المولد والقرار:  الشيخ خليل المغربي -2

 .(14)  ه(1177، توفي سنة )و)شرح المقوالت العشر( سماه )بغية اإلرادات في شرح المقوالت(
كثيرًا من العلوم،    ، ولهحسن بن إبراهيم بن حسن بن علي الزيلعي الجبرتي العقيلي الحنفي: فقيه، له علم بالفلك والهندسةحسن الجبرتي:   -3

ه نحو عشرين رسالة، منها )رفع ، ل ويميل إليه ويقبل بكليته عليه  الجوهري   ه مع الجماعة ومنفردًا، وكان يحبوالزم التردد عليه واألخذ من
 .(15)  ه(1188، توفي سنة )اإلشكال( في حكم ماء الحوض، و )نزهة العين في زكاة المعدنين(

 .(16)الشيخ محمد الفرماوي   -4
 . (17)وأجازه الشيخ محمد الملوي  -5
 سبابإرشاد الرحمن أل)من كتبه    ،  من أهل أجهور بقرب القليوبية بمصر  ،عطية البرهاني الشافعي: فقيه، فاضل، ضريرعطية هللا بن   -6

دروس الشيخ عطية األجهوري   الجوهري   وحضر (،   كتاب الكوكبين النيرين في حل ألفاظ الجاللين)و    (النزول والنسخ والمتشابه من القرآن
 .(18) ه(1190، توفي سنة )زمه وبه تخرج في اإللقاءفي األصول والفقه وغير ذلك، فال

 .(19)الشيخ علي الصعيدي والبراوي   -7
خالصة ما تقدم إن ما ذكرته من كوكبة مباركة من العلماء هم شيوخ الجوهري "رحمه هللا" ولكن لم تسعفنا المصادر لترجمتهم جميعًا، ولم  

أم الفقه أم الحديث أم اللغة، ولكن ذكرت المصادر التي اطلعت عليها أنهم الشيوخ تذكر لنا ما هو العلم الذي أخذه منهم هل هو التفسير  
 الذين أخذ عنهم العلم الشرعي.  

 ثانيًا: تالميذه: 
 ولكن المصادر المتوافرة عندي لم تذكر أي من تالميذه. ، على تالميذ، مع كونه عالمًا جلياًل ،-رحمه هللا -الجوهري لم أعثر لدى 

 املطلب الثاني: مؤلفاته ووفاته
رحمه -خالل البحث في بطون كتب الفهارس الخاصة ببان المؤلفات التي تركها العلماء بعد وفاتهم يالحظ إن الجوهري   منأوالً: مؤلفاته:

 ترك لنا ثروة علمية مباركة متمثلة بمجموعة مؤلفات ورسائل شرعية الغاية منها نفع األمة اإلسالمية وهذه المؤلفات ما يأتي: -هللا
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 أوالً: الكتب.
 .(20) "جواب السؤال في الحمل والوضع لبعض الرجالإتحاف اآلمال ب" -1
 .(21)"خالصة البيان في كيفية ثبوت صيام رمضان" -2
 .(22) "من األعراب بشيءاتحاف اولى األلباب بشرح ما يتعلق " -3
 .(23) "الروض األزهر في حديث من رأى منكر" -4
 . (24)" الروض الوسيم في المفتي به من المذهب القديم" -5
 . (25) "تحقيق الوضع وماله من األقسامزهر اإلفهام في " -6

 ثانيًا: الرسائل. 
 ".رسالة في التوجه وإتمام األركان" -1

 ". رسالة في زكاة النابت" -2
 ".رسالة في ثبوت رمضان" -3
 ". رسالة في أركان الحج" -4
 ". رسالة في مد عجوة ودرهم" -5
 ".رسالة في مسألة الغصب" -6
 ".رسالة في النذر للشريف" -7
 ". القرب للنبي عليه السالمرسالة في إهداء  " -8
 . (26)"رسالة في األصولي واألصول" -9

 ".رسالة في مسألة ذوي األرحام وإتحاف اللطيف بصحة النذر للموسر والشريف" -10
وذكرت   -رحمه هللا-المؤلفات والرسائل آنفة الذكر هي مجموع ما تركه لنا من ثروة علمية مباركة، ولكن ما توفر من مصادر ترجمة للجوهري 

 ادره لم تذكر هل هذه المؤلفات مخطوطة أو مطبوعة بل فقط اكتفت بذكر اسمائها ونسبتها إليه. مص
حياة عامرة بالعلم والمعرفة ونشر العلوم الشرعية للناس وترك ثروة علمية مباركة تحتوي على مجموعة مؤلفات في الشرع    بعدثانيًا: وفاته:

 رحمه هللا تعالى رحمة واسعة وادخله جنان خلده. (27)  (1215سنة )  ذي الحجة 11في   -رحمه هللا–الجوهري  توفياإلسالمي الحنيف، 
 منهجي يف التحقيق والنسخ اخلطية ومصوراتها املبحث الثالث

 املطلب األول: منهجي يف التحقيق:
 اتبعت الخطوات اآلتية في تحقيق هذا الكتاب مستفيدًا ممن سبقني في هذا المجال وعلى النحو اآلتي:

مخطوط، أخترت اقدمها وأكملها وأصحها خطأ فجعلتها االصل ورمزت لها بحرف )أ( أصاًل للكتاب من ال  نسختينبعد أن حصلت على  .  1
، وجعلت نسخة )ب( مرجعا إلكمال ما نقص في نسخة األصل، وعند حصول اختالف في الجمل, أو الكلمات اخترت اللفظ الصحيح، أو  

ن القصد من التحقيق هو إخراج النص كما أراده المؤلف، وبعد التأكد األحسن، أو األقرب إلى الصواب، أو األنسب في سياق الكالم؛ أل
 أحيانًا من المصادر األصلية التي أشار إليه المؤلف وغيرها، ثم أشرت إلى غيره من الفروق في الهامش. 

 . مقابلة النسخ، وأثبات الفروق، والترجيح بينهما، وبيان الزيادة والنقص بين الكلمات. 2
 ه الورقة )و(، والى ظهر الورقة )ظ(. . رمزت الى وج 3
 .. صححت الكلمات التي وردت في النص والتي تخالف قواعد اإلمالء المعمول بها اليوم4
 . أوّضحت النص بما يتطلبه الخط العربي من عالمات التنقيط والرموز, وتقسيم الكالم على فقرات.5
 الكتب المعتمدة في ذلك. . عّرفت الكتب التي أوردها المؤلف في النص من 6
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 . ترجمت لألعالم الواردة في النص عند ذكرها للمرة األولى في الهوامش.7
 . شرحت األلفاظ الغريبة في النص، وضبطت بالحركات ما يحتاج إلى ضبط. 8

 ة ومصوراتها: وصف النسخ اخلطياملطلب الثاني
 وصف النسخ الخطية.  اواًل:

 النسخة: )أ(. 
 يوجدالمكتبة: ال  -1
 لوحة.  8عدد اللوحات:   -2
 سطر.  19عدد االسطر:   -3
 كلمة .  12عدد الكلمات:  -4
 المكان: ال يوجد. -5

 النسخة )ب(: 
 .ال يوجدالمكتبة:  - 1
 لوحة.  8عدد اللوحات: -2
 سطر.  17عدد االسطر:   -3
 كلمة .  9- 7عدد الكلمات:  -4
 .ال يوجدالمكان:  -5

 ثانيًا: النسخ اخلطية ومصوراتها: 

 

 المخطوط من النسخة )أ( واجهة 
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 بداية عملي من النسخة )أ( 

 

 نهاية عملي من النسخة )أ( 
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 واجهة المخطوط من النسخة )ب(

 

 

 بداية عملي من النسخة)ب( 
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 نهاية عملي من النسخة )ب(
 النص احملقق املبحث الرابع

 بسم هللا الرحمن الرحيم
فهذه ُكليمات   على سيد األحباب وعلى آله وصحبه األنجاب , وبعد    (28)الحمد هلل مانح اللباب وفاتح لمن أحب طريق الصواب و صلى هللا 

وغيرها مما صعب تناوله على بعض االخوان وقد صنعت      (29)جمعتها وتفريعات التقطتها واوضحتها في صور سهولة التوجه واتمام االركان
على ذوي االفهام وسميتها )بفتح الرحمن في سهولة التوجه      (32) جدوال تقريبا لضبط ذلك المرام وتسهيال لما صعب    (31)الصور    (30)لتلك

 واتمام االركان( ورتبتها على مباحث خمسة مستحسنة ألولي النهى واألحالم , معنونا كال منها بالمقام فقلت:
  (34) كما الحقه به صاحب  (33)خل في تسييرها ، وإن لم يكن رئيس المالحين, ومثله مسير المرقد: في مالح السفينة وهو من له دالمقام األول

في شرحه وحكمها انهما يتنفالن إلى جهة مقصدهما ، وال يلزمها التوجه إال في تحرمهما أن     (37( ) 36)  اليمني, وأقره )م.ر(  (35) مجمع البحرين
/عليه 1حيث ما توجهت به لتيسر االستقبال/و    (39)ا راكب السفينة غير المالح، فال يجوز له التنفل, أم(38) مطلقاً   سهل ، وال إتمام األركان

 وهللا اعلم.  (41)لسهولة التوجه عليه  (40)بل هو كالمقيم حرفًا بحرف وال يترخص هذه الرخصة
،أو نحوها, وحكمه انه ان سهل    (45) ، او قتب  (44) ، او سرج  (43)، او محفة (42) في راكب غير السفينة سواء كان في هودج المقام الثاني:

هما  عليه التوجه في سائر صالته ، واتمام جميع األركان أو خصوص الركوع والسجود لزمه ذلك، وإال بأن انتفى القيد األول, أو الثاني أو كال
بقوله : فإن سهل توجه غير مالح بمرقد واتمام األركان      (47) متن المنهج، وهذا ما أشار إليه في    (46)فال يلزمه اال التوجه في تحرمه إن سهل  
وإتمام ما سهل عليه من الكالم أو البعض المذكور,   (49)وحينئذ فيلزمه التوجه في سائر صالته  ,(48) لزمه وإال فال إال توجه في تحرمه أن َسُهل

ل  أعني خصوص الركوع والسجود وبيانه أنه قّيد المسألة بقيدين، وهما سهولة التوجه في الجميع وإتمام كل األركان، أو بعضها, ومفهوم األو 
في مجرد التحرم ، وذلك مع المنطوق أربع  عدم سهولة التوجه في الجميع وذلك صادق بسهولة في التحرم فقط، أو عسره في الجميع، أو  

/ ومفهوم عدم ذلك وهو صادق بعسر إتمام الجميع، أو البعض 1ظ/  (50)تضرب في منطوق الثاني، وهو سهولة إتمام األركان أو بعضها
طوق مع المنطوق المذكور فإذا ضربت صور منطوق االول ، ومفهومه في صور منطوق الثاني ومفهومه بلغت ست عشرة منها : صورتا المن

م ، وهما سهولة التوجه في الجميع مع سهولة إتمام كل األركان أو بعضها  كما أشار إليه بقوله: فان سهل توجه راكب غير مالح بمرقد وإتما
طوق  األركان لزمه, وبقية الصور، وهي األربع عشرة ال يلزمه فيها إال التوجه في التحرم ان سهل ، وذلك ست صور حاصلة من ضرب من

األول في مفهوم الثاني وضرب اولى صور مفهوم األول وهي سهولة التوجه في التحرم فقط  في منطوق الثاني ، ومفهومه والباقي وهو  
الثمانية الحاصلة من ضرب عسر التوجه في الجميع ، أو في التحرم في سهولة اتمام كل األركان أو بعضها ، أو عسر ذلك ال يلزمه فيها 

وال يسير إال ألجل الرفقة إن اختل   ( 52) , أما الواقفة فيلزمه أن يتوجه ما دامت واقفة  (51) ام وإن سهل ، وهذا كله في السائرةتوجه وال اتم
واقفًا ال يصلي إال إلى القبلة، وهو      (56) إنه مهما دام    (55)كما قاله ابن الصباغ    (54)/ والقياس2.قال )م.ر( في شرحه ما نصه /و  (53) توجهه
وفي الكفاية عن األصحاب إنه لو وقف الستراحة ، أو انتظار رفقة لزمه االستقبال ما دام واقفًا، فإن سار أتم صالته إلى جهة سفره  متعين,



   

         

 هـ(1215فتح الرمحن يف سهولة التوجه وإمتام األركان حملمد بن احلسن اجلوهري)ت:    

  

  

إن كان سيره ألجل سير الرفقة، وان كان مختارًا له بال ضرورة لم يجز ان يسير حتى تنتهي صالته ؛ألنه بالوقوف لزمه فرض التوجه، وفي  
إذا استمر على الصالة واال   - رحمه هللا تعالى-.  وصورة المسألة كما أفاده الوالد  (61) نحوه انتهى  (60( ) 59)عن الحاوي   (58()57) شرح المهذب

ويختص     (65) ، وعبارة التحفة(64)انتهى بالحرف  (63) ، وله كما في الشرح المذكور أيضًا أن يتمها باإليماء(62)فالخروج من النافلة ال يحرم
،  وجوب االستقبال حيث سهل بالتحرم فال يجب فيما بعده ، وإن سهل ؛ألنه تابع له, نعم المعتمد في الواقفة أي طوياًل على ما عبر به شارح

ن، ثم إن  وعليه يظهر إن المراد ما يقطع تواصل السير عرفًا إنها ما دامت واقفة ال يصلي عليها اال إلى القبلة ، لكن ال يلزمه إتمام األركا
؛ ألنه بالوقوف لزمه فرض  (66) سار بسير الرفقة أتم لجهة مقصده أواًل ، أو لغرض امتنع حتى يتم على ما فيه مما بينته في شرح اإلرشاد

جب / في الجميع وإتمام األركان كلها ،أو بعضها اال ان قدر عليهما معًا وإال لم ي2التوجه، وظاهر صنيع المتن انه ال يجب االستقبال /ظ
  .(67)االتمام مطلقًا، وال االستقبال اال في تحرم إن سهل ، وفي كالم غيره ما يؤيد ذلك والكالم في غير الواقفة لما مر انتهى بالحرف

تبعًا للعالمة   (69)مجموع الركوع والسجود بالحكم دون أحدهما أو غيرهما هو ما انحط عليه كالم المتأخرين  (68)ما ذكر من تخصيصتنبيه:
فغير ذلك إذ البعض في    (74() 73)، وأما ما يؤخذ من شرح)م.ر( وشرح المنهج لشيخ االسالم (72) واعتمدوه واقروه  (71) في التحفة    (70)ابن حجر

  كالمهما أعم من مجموع الركوع والسجود ،أو أحداهما أو غيرها، وأن نوزع فيه بأن ال قائل بما يقتضيه والذي في اإليعاب إنه إن قدر على 
جه في الجميع من  سهل عليه التو   (76)، وظاهر األول أيضًا إنه إذا(75)أحدهما مع التحرم في الجميع وجب وهو مخالف لما ذكره في التحفة

غير سهولة اتمام شيء من األركان لزمه ذلك وكان عذرهم في عدم اعتماده عدم فهم عبارته أو عدم اطالعهم على سنده وفي كل منهما ما  
/  3، وقد صنعت لذلك جدوال لتتضح الصور أتم اتضاح وطريقته أن تنظر إلى صور سهولة التوجه وتأخذ كال منها/و(77) ال يخفى فليتأمل

 مع صور اتمام األركان كاًل أو بعضًا وعسر ذلك فيخرج ما ذكر وهذه صورته كما ترى.
صور سهولة اتمام االركان او بعضها المخصوص وهو الركوع والسجود على ما ذكره في التحفة  صور سهولة التوجه في كل االركان 

 وعسر ذلك 
 هذه الصور التي يلزم التوجه فيها حالة التحرم فقط  الجميع واتمام كل االركان او بعضهاالصورتان اللتان يلزمه فيها التوجه في   او بعضها وعسره 

 عسر اتمام البعض المخصوص عسر اتمام الجميع سهولة اتمام البعض المخصوص سهولة اتمام كل االركان  سهولة التوجه في كل االركان
 عسر اتمام البعض المخصوص عسر اتمام الجميع سهولة اتمام البعض المخصوص االركان سهولة اتمام كل  سهولة التوجه حالة التحرم فقط 

 عسر اتمام البعض المخصوص عسر اتمام الجميع سهولة اتمام البعض المخصوص سهولة اتمام كل االركان  عسر التوجه في جميعها 
 عسر اتمام البعض المخصوص عسر اتمام الجميع البعض المخصوصسهولة اتمام  سهولة اتمام كل االركان  عسر التوجه حالة التحرم فقط 

ان وإن  هذه الصور الست بقية الثمانية هي التي يلزم فيها التوجه في التحرم فقط هذه الصور الثمان التي ال يلزم فيها التوجه وال اتمام األرك
 سهل 

, وفي تحرمه وجلوسه بين سجدتين لسهولة   (78)في الماشي غير مسير المرقد وحكمه انه يتم ركوعه وسجوده ويتوجه فيهما  المقام الثالث:
/ لطول زمنه أو لسهولة المشي فيه وال يصلي في هذه الحالة جنازة وال منذوره كما  3ذلك عليه بخالف الراكب وله المشي فيما عدا ذلك/ظ

 . (79)هو ظاهر
، وإن كانت سائرة (80) على الدابة، فإذا كانت واقفة وأتم األركان صحت مطلقًا، ولو على الجنازة على المعتمد،  في صالة الفرضع:المقام الراب

كثرته لم تصح على الجنازة مطلقًا؛ ألن فعلها عليها حين سيرها يمحو صورتها بالمرة والحترام الميت ولندورها، وإنما ثبتت الرخصة في النفل ل
, ويصح غيرها من الفروض عليها ان كان زمامها بيد مميز يراعي القبلة لألمن من التحول   (81) امتنعت في حق الماشي أيضًا  ومن ثم  

عنها حينئذ وقياسًا على صالة الفريضة على سرير يحمله رجال عقالء أو نساء كذلك فإنها تصح عليه حال سيرهم كالصالة في زورق  
لها لم يصح الفرض عليها     (82) ر المصلي في نفسه وعدم نسبة السير إليه، فإن كان زمامها بيده أو ال زماموارجوحة معلقة بحبال؛ الستقرا

/ ابن 4حينئذ قال)م.ر( في شرحه بعد نحو ما تقدم ما نصه وعلم مما تقدم في مسألة السرير صحة ما أفاده البدر/و  ,(83) لنسبة سيرها اليه
حيث قال: وقضية هذا صحة الصالة في المحفة السائرة؛ ألن من بيده زمام الدابة يراعي القبلة وهي مسألة نفيسة محتاج إليها      (84) شهبة

  ( 86)بين الدابة السائرة بنفسها وبين الرجال السائرين بالسرير بأن الدابة ال تكاد تثبت على حالة واحدة فال تراعي الجهة  (85)وفرق المتولي
الر  أبو  بخالف  القاضي  الى هذا األخير  الجهة جاز ذلك وسبقه  للدابة من يلزم لجامها ويسيرها بحيث ال تختلف  جال قال حتى لو كان 
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في كالم المتولي وهو كالصريح في اعتماد كالم     (90)ثم رد ما نظر به صاحب اإلسعاد  ,(89)انتهى بالحرف    (88) واعتمده األذرعي    (87) الطيب
 . (92)  وهللا اعلم  شهبة (91) ابن قاضي

صالة الفرض في السفينة وهي سائرة فيصح ذلك إن استقبل وأتم األركان ويمتنع عليه ترك القيام اال لعذر كدوران رأس    فيالمقام الخامس:
,   (93)ونحوه وال يكلف الطلوع إلى البر الختالل أمر السير وال اعادة عليه فان حولتها الريح فأنحرف عن القبلة عاد فورًا وإال بطلت صالته

/ويمتنع على من صلى فرضًا في سفينة ترك القيام اال لعذر كدوران الرأس ونحوه فلو حولتها الريح فتحول صدره  4ظقال )م.ر( في شرحه/
أي   ,(96)ما نصه قوله كدوران رأس    (95) وكتب عليه ع. ش    ,(94) عن القبلة وجب رده اليها وله البناء إن عاد فورًا اال بطلت صالته انتهى

زه عن القيام, ثم ذكر في قوله بعدها ما محصله: إنه يسجد للسهو إذا انحرف قياسًا على ما لو انحرفت دابته ومع ذلك ال تجب اإلعادة؛ لعج
فليتأمل بتدبر وإمعان والسالم ختام وصلى هللا على سيدنا محمد واله وصحبه الكرام وال حول وال قوة اال باهلل   ,(97)خطأ أو لجماحها باألولى
 ه( ختمنا بخير. 1196األربع غاية شهر القعدة سنة ) العلي العظيم تم في ليلة 
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هـ(, تحقيق: 631ن محمد بن سالم الثعلبي اآلمدي )ت:  اإلحكام في أصول األحكام, ألبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي ب  -21

 . لبنان -دمشق -عبد الرزاق عفيفي, بيروت
 .مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث، السيد رزق الطويل، المكتبة األزهرية للتراث، الطبعة: الثانية  -22
 .هـ(، دار الفكر676المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت:   -23
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد هللا كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج   -24

بغداد )وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم    -هـ(، مكتبة المثنى  1067خليفة )ت:  
 . م 1941حديثة، ودار الكتب العلمية(، ال

الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي   -25
لبنان، الطبعة: األولى،   –الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت    -هـ(، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض  450)ت: 

 .م 1999-هـ  1419
 -هــ  1407ريفات الفقهية، محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان التع -26

 .م2003 -هـ 1424م(، الطبعة: األولى، 1986
لطبعة: لمحات في المكتبة والبحث والمصـــــادر, لمحمد عجاج بن محمد تميم بن صـــــالح بن عبد هللا الخطيب, مؤســـــســـــة الرســـــالة، ا  -27

 .م2001 -هـ  1422التاسعة عشر 
ــطفى  -28 ــاحبها مصــ ــر لصــ ــرح المنهاج, ألحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي, المكتبة التجارية الكبرى بمصــ تحفة المحتاج في شــ

 .م  1983 -هـ  1357محمد, بدون طبعة, 
ــرار الفقه المرموز في األعالم والكتب واآلراء والت -29 ــطلحات المذاهب الفقهية وأســــ ــالح الظفيري، دار ابن مصــــ رجيحات، مريم محمد صــــ

 .م 2002 -هـ  1422حزم، الطبعة: األولى، 
فتوحات الوهاب بتوضــــــــيح شــــــــرح منهج الطالب المعروف بحاشــــــــية الجمل )منهج الطالب اختصــــــــره زكريا األنصــــــــاري من منهاج   -30

هــــ(، دار  1204ي األزهري، المعروف بالجمل )ت: الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطالب(، سليمان بن عمر بن منصور العجيل
 .الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

الضــــــــــــوء الالمع ألهل القرن التاســــــــــــع، شــــــــــــمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد  -31
 .بيروت –هـ(، منشورات دار مكتبة الحياة 902السخاوي )ت: 
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ــ(،  926ي شرح البهجة الوردية، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )ت:  الغرر البهية ف -32 هــــــــ
 .المطبعة الميمنية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

ــاري من منهاج الطالبين   -33 ــره زكريا األنصــ ــرح المنهج )منهج الطالب اختصــ ــية البجيرمي على شــ للنووي ثم التجريد لنفع العبيد = حاشــ
هــــــــــــــــ(، مطبعة الحلبي، الطبعة: بدون 1221شـرحه في شـرح منهج الطالب(، سـليمان بن محمد بن عمر الُبَجْيَرِمّي المصـري الشـافعي )ت: 

 .م1950 -هـ 1369طبعة، 
كي اإلربلي وفـيات األعـيان وأنـباء أبـناء الزمـان، أبو العـباس شــــــــــــــمس اـلدين أحمـد بن محمـد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكـان البرم -34

 .بيروت –هـ(، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر 681)ت: 
 هوامش البحث

 
؛ وإيضـــاح 6/16؛ واألعالم:  2/722؛ ومعجم المطبوعات العربية والمعربة:  1321حلية البشـــر في تاريخ القرن الثالث عشـــر: ينظر:   (1)

 3/434الظنون: المكنون في الذيل على كشف 
؛ وفيض 4/2537؛ ومعجم التــاريخ »التراث اإلســــــــــــــالمي في مكتبــات العــالم )المخطوطـات والمطبوعـات(«:  6/16االعالم للزركلي:    (2)

 .1574الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي: 
 .5/21األنساب:   (3)
 .8/20ينظر: األنساب للسمعاني:   (4)
 .2/440ينظر: تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار:  (5)
 .2/440ينظر: تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار:  (6)
 .1321؛ وحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: 2/440ينظر: تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار:  (7)
 .1321شر: ينظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث ع (8)
 .1322ينظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر:  (9)
 .2/440تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار:  (10)
 .6/16األعالم للزركلي:  (11)
ــر:   (12) ــر في تاريخ القرن الثالث عشــــــــ ــف الظنون:  1321ينظر: حلية البشــــــــ ــاح المكنون في الذيل على كشــــــــ ؛ ومعجم 3/434؛ وإيضــــــــ

 .8/250المؤلفين: 
 .2/440تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار:  (13)
 .2/101ينظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر:  (14)
 .2/178، واألعالم للزركلي: 1321القرن الثالث عشر: حلية البشر في تاريخ ينظر:   (15)
 .1321حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر:  (16)
 .1321المصدر نفسه:  (17)
 .1321، وحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: 3/265سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: ينظر:   (18)
 .1321الثالث عشر: حلية البشر في تاريخ القرن  (19)
 .3/15إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون:  (20)
 . 3/434حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر:  (21)
 .3/15المصدر نفسه:  (22)
 .3/587المصدر نفسه:  (23)
 .3/591المصدر نفسه:  (24)
 .3/616المصدر نفسه:  (25)
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 .1324المصدر نفسه:  (26)
 .8/250ومعجم المؤلفين:  ،6/16االعالم للزركلي:  (27)
 .في )ب( )الصالة والسالم((  28)
 ,)مادة, ر ك ن(.1/237الركن لغًة: ما ُيعتَمد عليه, ورْكن الشيء جانُبه، وأركان الشيء أجزاء ماهيته. ينظر: المصباح المنير: (29)

يحصــــــــــل إال بحصــــــــــولها، داخلًة في حقيقته، محققًة لهويته. اســــــــــنى  الركن اصــــــــــطالحًا: بأن أركان الشــــــــــيء: أجزا ه في الوجود، التي ال
 .1/141المطالب:

 في )ب( )لها(. (30)

  )الصور( ساقطة من )ب(. (31)

 في )ب( )بُعد(.(  32)

مسير المرقد: المقصود بالمرقد هو كل ما يشبه الهودج ومسيره هو سائقه وهو كمالح السفينة يسيرها ويسوقها إلى حيث يريد، ينظر:  (33)
 .1/429نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: 

ي بعلبّك، وانتقل مع أبيه ابن الســاعاتي: مظفُر الدين أحمد بن علي بن تغلب، عالم بفقه الحنفية، ولد ف صــاحب مجمع البحرين هو :(  34)
إلى بغداد فنشــــأ بها في المدرســــة المســــتنصــــرية وتولى تدريس الحنفية في المســــتنصــــرية كان ممن يضــــرب به المثل في الذكاء والفصــــاحة  

: ه(، ينظر694وحسـن الخّط. له= =مصـنفات منها: )مجمع البحرين وملتقى النيرين( فقه، و )شـرح مجمع البحرين(، وغيرها توفي سـنة )
 . 1/80الجواهر المضية في طبقات الحنفية: 

ه(،  694تعريف كتاب مجمع البحرين: وهو كتاب مخطوط في الفقه الحنفي، لإلمام أحمد بن علي بن تغلب, ابن الساعاتي المتوفي )( 35)
ــالمية، في الم ــات االســـ ــل للبحوث والدراســـ ــعودية، أحتوى على أغلب األبواب الفقهية، مكان المخطوط: مركز الملك فيصـــ ملكة العربية الســـ

 .4/356فهرس مخطوطات:  -(، ينظر: خزانة التراث 03403الرياض، رقم الحفظ: )
ــهاب م ر( تمييزا له عن ) (36) ــورة: )الشـ ــار به إلى اثنين من علماء المذهب هما: أحمد الرملي ويأتي رمزه بهذه الصـ م ر(: وهذا الرمز يشـ

لســــابق )م. ر(، مصــــطلحات المذاهب الفقهية وأســــرار الفقه المرموز في األعالم والكتب واآلراء ابنه محمد الرملي، والذي يرمز له بالرمز ا
 .229والترجيحات: 

هـــــــــــــــــ( وتوفي   919محمد بن شــهاب الدين أحمد بن أحمد حمزة األنصــاري شــمس الدين الرملي، يعرف بالرملي الشــافعي، ولد ســنة ) (37)
حتاج إلى شرح المنهاج للنووي، وشرح البهجة الوردية مختصر الحاوي الصغير، وغاية  هــــــــــ(. من تصانيفه: نهاية الم  1004بمصر سنة )

البيان في شـــرح زبد ابن رســـالن، غاية المرام في شـــرح شـــروط المأموم واإلمام لوالده، والغرر البهية في شـــرح مناســـك النووية، وفتح الجواد  
 (.6/7العالم للزركلي)(، وا102/ 2بشرح منظومة ابن العماد. ينظر: البدر الطالع )

  ، )مادة، طلق(.420/ 3المطلق لغة : مأخوذ من معنى االنفكاك من القيد . ينظر : معجم مقاييس اللغة:  (38)
 , البحر المحيط في أصول الفقه المطلق اصطالحا: "هو ما دل على شائع في جنسه".

 .5/6للزركشي:
النفل لغة: الفضـــــــــــــل والزيادة، ولذلك ســـــــــــــميت الغنيمة نفاًل؛ ألنها زيادة على المقصـــــــــــــود وهو اعالء كلمة هللا. ينظر: مقاييس اللغة:   (39)
 )مادة: نفل( 473،)مادة: نفل(، والمغرب في ترتيب المعرب: ص 5/455

 .1/327عمدة المفتين:روضة الطالبين و  وهو ما رجح الشرع فعله على تركه، وجاز تركه"." النفل اصطالحا:
ورخص له في   يقال رخص الشـرع لنا في كذا ترخيصـا وأرخص إرخاصـا إذا يسـره وسـهله.التسـهيل في األمر والتيسـير,  الرخصـة لغة:(  40)

ــان ــديد . ينظر: لسـ ــة في األمر وهو خالف التشـ ــياء: تخفيفها عنه، والرخصـ  األمر: أذن له فيه بعد النهي عنه، وترخيص هللا للعبد في أشـ
 , )مادة, ر خ ص(.1/223, )فصل الراء(, والمصباح المنير:7/40العرب:

 .1/132هي ما شرع من األحكام لعذر مع قيام السبب المحرم". اإلحكام في أصول األحكام:" الرخصة اصطالحا:
 .319فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسالن:  (41)
 , )فصل الهاء(.2/389لسان العرب:الهودج: هو مركب من مراكب النساء ويكون مقببا. ينظر:  (42)
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ينظر: شـــــمس العلوم ودواء كالم العرب من    الِمحفَّة: بالكســـــر مركب من مراكب النســـــاء كالهودج إال أنها ال تقبب كما تقبب الهوادج. (43)

 .3/1261الكلوم: 
 هملة(., )فصل السين الم2/297سرج: السرج: رحل الدابة، معروف، والجمع سروج. ينظر: لسان العرب: (44)

)قتب( القاف والتاء والباء أصـل صـحيح يدل على آلة من آالت الرحال أو غيرها. فالقتب للجمل معروف. ويقال: لإلبل توضـع عليها  (45)
 , )مادة, قتب(.5/59مقاييس اللغة: أحمالها: قتوبة.

 .1/451بحر المذهب, للروياني:( ينظر: 46)
ــنة )كتاب متن المنهج, لزكريا   (47) ــاري المتوفى ســ ــره الى منهاج الطالبين للنووي, وهو ما خص في الفقه على  926االنصــ هـــــــــــــــــــ(, اختصــ

 .156اكتفاء القنوع بما هو مطبوع: مذهب الشافعية وعليه التعويل عندهم. ينظر:
 .14منهج الطالب في فقه اإلمام الشافعي: صينظر:   (48)
ه، لم يلزمه االســتقبال إال عند إحرامه إن ســهل عليه، كأن كانت دابته ســهلة غير قال الشــهاب الرملي: )ومن ركب على ســرج أو نحو  (49)

مقطورة، أو يســتطيع االنحراف بنفســه، بخالف ما إذا عســر عليه، كأن كانت عســرة أو مقطورة ال يســتطيع االنحراف، فال يلزمه االســتقبال 
 .319رح زبد ابن رسالن: في إحرامه أيضا، للمشقة واختالل أمر السير عليه(، فتح الرحمن بش

 .1/463تحفة الحبيب على شرح الخطيب:نظر: ( ي50)
 .1/316ينظر: فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل: (51)
ــقة في ذلك إذا كانت الدابة واقفة ســـــــــهل على من ركبها التوجه إلى القبلة، فهذا واجب عليه، لزو وقوف الدابة: التوجه للقبلة أثناء (  52) ال المشـــــــ

 .1/126عكس السائرة إذا لم يستطع توجيهها إلى القبلة صلى حيث توجهت لوجود المشقة، ينظر: اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 
 .1/490تحفة المحتاج في شرح المنهاج: نظر:( ي53)
،)مادة،  263القياس لغة : قاس الشــيء بالشــيء قدره على مثاله ، ويأتي بمعنى المســاواة بين الشــيئين. ينظر : مختار الصــحاح: ص (54)

 ، )فصل القاف(.6/187ق ي س(، ولسان العرب: 
أصــــــول األحكام: القياس اصــــــطالحا: "هو عبارة عن االســــــتواء بين الفرع واألصــــــل في العلة المســــــتنبطة من حكم األصــــــل", اإلحكام في 

3/190. 
ــباغ: فقيه شـــــافعي. من أهل بغداد، والدة ووفاة. كانت الرحلة إليه في هو  (55) ــيد بن محمد بن عبد الواحد، أبو نصـــــر، ابن الصـــ عبد الســـ

العدة  عصــــره، وتولى التدريس بالمدرســــة النظامية أول ما فتحت. وعمي في آخر عمره. ومن تصــــانيفه  الشــــامل في الفقه، وتذكرة العالم  و 
 .464، وطبقات الشافعيين:ص3/217ه(. ينظر: وفيات االعيان:477في أصول الفقه, )ت:

 ( في )ب( )قام(.56)

هـــــ" توفي قبل أن يتمه، وصل إلى باب الربا، وطبع في 676التعريف بكتاب )المجموع شرح المهذب، لإلمام يحيى بن شرف النووي " (57)
ــعة مجلدات كبيرة، وقد حاول بعض الناس إ ــبكي األجزاء: تســ ــيخ علي بن عبد الكافي الســ ــرح الشــ ــيخ 12،  11،  10تمامه، فشــ ، وتابع الشــ

ا مكتبة 18، وشــــرح محمد حســــين العقبي الجزء  17-13نجيب المطيعي الشــــرح من  ، وطبع الكتاب كله في مطبعة اإلمام، ونشــــرته أيضــــً
 .123ق التراث: اإلرشاد في جدة في طبعة أخرى جيدة(، مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقي

: )أن يقف عن الســـــير بغير نزول الســـــتراحة أو انتظار رفيق ونحو ذلك فيلزمه االســـــتقبال فيما بقي فإن تركه -رحمه هللا-قال النووي  (58)
ــيره ألن عليه   ــير القافلة جاز أن يتمها إلى جهة ســـ ــار بعد أن توجه إلى القبلة وقبل إتمام صـــــالته فإن كان ذلك لســـ بطلت صـــــالته فإن ســـ
ضــــررا في تأخره عن القافلة وإن كان هو المريد إلحداث الســــير اشــــترط أن يتمها قبل ركوبه ألنه بالوقوف لزمه التوجه في هذه الصــــالة(،  

 .3/238المجموع شرح المهذب: 
ب، ه(، وهو كتا450التعريف بكتاب )الحاوي الكبير، للقاضــــــــي، أبي الحســــــــن: علي بن محمد الماوردي، البصــــــــري، الشــــــــافعي)ت: (59)

 .1/628عظيم، في عشر مجلدات، ويقال أنه ثالثون مجلدًا، لم يؤلف في المذهب مثله(، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 
 .2/75ينظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي:  (60)
 .319فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسالن:  (61)



   

         

 هـ(1215فتح الرمحن يف سهولة التوجه وإمتام األركان حملمد بن احلسن اجلوهري)ت:    

  

  

 
 .1/431ينظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج:  (62)
َة َواِحَدَة، ُيقَـاُل: َوَمْأُت ِإَليْـِه َوْمئـًا، َوَأْوَمْأُت   (63) ْرَت(، معجم مـقاييس اللـغة:  االيـماء لـغة: )َوَمَأ اْلَواُو َواْلِميُم َواْلَهْمَزُة: َكِلـمَ ُُ، ِإَذا َأشــــــــــــــَ اًء ُأوِم ِإيـمَ
 ، )مادة: َوَمَأ(.6/145

 .40برأسك أو بيدك أو بحابك(، التعريفات الفقهية: اإليماء اصطالحًا: )هو التنبيه وأن تشير 
 .244ينظر: فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسالن:  (64)
وقد طبع في   هــــــــــــــــ, وهو من اهم الكتب في الفقه الشـافعي,974تحفة المحتاج بشـرح المنهاج" ألحمد بن حجر الهيتمي "المتوفى سـنة   (65)

 .250لبحث والمصادر:صلمحات في المكتبة وا ثمانية أجزاء بمصر. ينظر:
ــاد: (  66) ــرح االرشـــــــ ــافعي  كتاب  وهو شـــــــ ــهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي الشـــــــ لإلمام شـــــــ

ــ(974)ت: الدليل إلى المتون و  ,157اكتفاء القنوع بما هو مطبوع:ص ويســـمى فتح الجواد بشـــرح اإلرشـــاد, وهو كتاب مطبوع. ينظر:  هـــــــــــــــ
 .1/419:العلمية 

 .491 - 1/490تحفة المحتاج في شرح المنهاج: (67)
، )مادة 17/555التخصــيص لغًة: مصــدر خصــص بمعنى )خّص(، يقال خّص فالنًا بكذا، أّي أعطاه شــيئا ، ينظر: تاج العروس :  (68)

 , )مادة, خص(.1/237المعجم الوسيط:و  ، خصص(,
 .300ر: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع:صالتخصيص اصطالحا: هو قصر العام على بعض أفراده، ينظ

ــيخين الرافعي والنووي، ومن هذا يؤخذ أن  (69) ــا يعنون بهم كل من جاءوا بعد الشـــــــ المتأخرون: )وهم الذين جاءوا بعد القرن الرابع، وأيضـــــــ
ــيخين( ــيخين ونحوهما كل من كان بعد األربعمائة، وأما اآلن وقبله فهم من بعد الشــ ، مصــــطلحات المذاهب الفقهية المتأخرين في كالم الشــ

 .238وأسرار الفقه المرموز في األعالم والكتب واآلراء والترجيحات: 
هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الســــعدي األنصــــاري، شــــهاب الدين شــــيخ اإلســــالم، أبو العباس: فقيه باحث مصــــري،  (70)

ــائـل العرب, وتحفـة المحتـاج لشــــــــــــــرح المنهـاج, توفي بمكـة   ــانيف كثيرة، منهـا مبلغ األرب في فضــــــــــــ مولـده في محلـة أبي الهيتم، لـه تصــــــــــــ
 .1/234, واالعالم:1/337فهرس الفهارس:ينظر:  ه(.974سنة)

 .491 - 1/490ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج: (71)
من متأخري الشـافعية الى القول: )المعتمد أن راكب السـفينة كالذي في بيته، فإن سـهل عليه التوجه   -رحمه هللا–ذهب سـليمان الجمل  (72)

الوهاب بتوضــــــيح شــــــرح منهج الطالب المعروف بحاشــــــية الجمل   في جميع الصــــــالة وإتمام جميع األركان تنفل وإال ترك التنفل(، فتوحات
 .1/316)منهج الطالب اختصره زكريا األنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطالب: 

الحديث،  أبو يحيى: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصـاري السـنيكي المصـري الشـافعّي، شـيخ اإلسـالم. قاض مفسـر، من حفاظ (73)
ــ(، نشــــأ فقيرا معدما، لما ظهر فضــــله تتابعت إليه الهدايا   906ولد في ســــنيكة بشــــرقية مصــــر، وتعلم في القاهرة وكف بصــــره ســــنة ) هــــــــــــــــ

ــاء كل يوم نحو ثالثة آالف درهم، فجمع نفائس الكتب وأفاد القارئين عليه علما  والعطايا، بحيث كان له قبل دخوله في منصـــــــــــــب القضـــــــــــ
منها: )فتح الرحمن(، و)تحفة الباري على صــــــــحيح البخاري(،و)الغرر البهية في شــــــــرح البهجة الوردية(، وغيرها، توفي   وماال، له مؤلفات

 .3/234ه(، ينظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: 926سنة )
  .1/289الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: ينظر: (  74)
 .491 - 1/904ينظر: تحفة المحتاجفي شرح المنهاج: (75)
 في )ب( )ان(.(  76)

 .1/178التجريد لنفع العبيد = حاشية البجيرمي على شرح المنهج : ينظر: (  77)
 .1/135أسنى المطالب في شرح روض الطالب:ينظر: (  78)
 .1/319فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب:ينظر: (  79)
ــافعيــة : )(  80) بمعنى األظهر: فــإذا قــال على المعتمــد فهو األظهر من القولين أو األقوال(،  يســــــــــــــتعمــل لفظ المعتمــد  المعتمــد عنــد الشـــــــــــــ

 .270مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في األعالم والكتب واآلراء والترجيحات: 



   

         

 هـ(1215فتح الرمحن يف سهولة التوجه وإمتام األركان حملمد بن احلسن اجلوهري)ت:    

  

  

 
 .436ــــــ  1/435نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج:  ينظر: (81)
 .في )ب( )الزم((  82)
 .1/334مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج:, و 1/136ب في شرح روض الطالب:ينظر: أسنى المطال (83)
هو محمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد، أبو الفضــــــــل، بدر الدين األســــــــدي الشــــــــافعي، المعروف بابن قاضــــــــي شــــــــهبة: عالم بفقه  (84)

ه(   839واجتمع بعلمائها, وناب في القضــــاء بدمشــــق من عام ) الشــــافعية، له اشــــتغال بالتأريخ, من أهل دمشــــق، مولدا ووفاة, زار القاهرة
إلى أن توفي, من تصــانيفه: الدر الثمين في ســيرة نور الدين الشــهيد، وشــرحان على المنهاج في الفقه، احدهما إرشــاد المحتاج إلى توجيه 

 .6/58, االعالم:3/173طبقات الشافعية: ه(. ينظر:874بداية المحتاج, توفي سنة)و   المنهاج,
أبو ســــعد، عبد الرحمن بن مأمون النيســــابوري، المعروف بالمتولي: فقيه مناظر، عالم باألصــــول، ولد بنيســــابور، وتعلم بمرو. وتولى  (85)

التدريس بالمدرســــــــــة النظامية، ببغداد، وتوفي فيها، له مؤلفات منها: )تتمة اإلبانة في فقه الشــــــــــافعية(، وكتاب في )الفرائض( مختصــــــــــر، 
 .3/133ه(، ينظر: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: 478أصول الدين(، توفي سنة )وكتاب في )

 .في )ب( )الجمعة((  86)
ــتان، واســـــــتوطن بغداد، وولي هو  (87) ــافعية. ولد في آمل طبرســـــ طاهر بن عبد هللا بن طاهر الطبري، أبو الطيب: قاض، من أعيان الشـــــ

ه(.  450توفي ببغداد ســــــــــنة ),  ر المزني والتعليقة الكبرى في فروع الشــــــــــافعيةالقضــــــــــاء بربع الكرخ، له تصــــــــــانيف منها شــــــــــرح مختصــــــــــ
 .3/222ينظر:االعالم:

ــافعية. ولد بنابلس، وتنقل في  (88) ــالء الشــ ــياء الدين: قاض، من فضــ ــن، ضــ ــليمان األذرعي، أبو الحســ ــليم بن ربيعة بن ســ هو علي بن ســ
له نظم كثير، ستة عشر ألف بيت. وله موشحات ومواليا وأزجال. توفي  وي,قضاء النواحي نحو ستين عاما. وحكم بدمشق نيابة عن القون

 .7/101, ومعجم المؤلفين:21/95الوافي بالوفيات: ه(. ينظر:731بالرملة بفلسطين سنة)
 .1/435ينظر: المحتاج إلى شرح المنهاج: (89)
هو احمد بن محمد بن ابى بكر بن عبد الملك ابن احمد القســطالني شــهاب الدين أبو العباس المصــري الشــافعي الخطيب ولد ســنة)  (90)

ه( له من التصانيف ارشاد الساري في شرح الجامع الصحيح للبخاري واالسعاد في تلخيص االرشاد من فروع الشافعية لشرف الدين  851
 .1/232, واالعالم:1/139ظر: هدية العارفين:ه(.ين923المقري, توفى سنة) 

 ي )ب( ) ابي(.( ف91)

بأن المنظور إليه مراعاة السـائر بنفسـه االسـتقبال اختيارا وال اختيار للدابة وليس سـيرها كالحاصـل للسـائر بنفسـه يرد بأن العلة ليسـت " (92)
ل عن القبلة باالنحراف المبطل لصــــــــالته وهذا موجود في هي اختيار الســــــــائر إذ ال يصــــــــح مناطا لتعلق الحكم= =به بل األمن من التحو 

 .1/435المسألتين". نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج:
 .1/335, ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج:1/292الغرر البهية في شرح البهجة الوردية:  ينظر: (93)
 .1/436نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: (94)
علي بن علي الشـبراملسـي، أبو الضـياء، نور الدين: فقيه شـافعي مصـري. كف بصـره في طفولته وهو من أهل )ع ش( هو المقصـود ب(  95)

ــية على   ــية على نهاية المحتاج في فروع الفقه الشــــــافعي, وحاشــــ ــنف كتبا منها حاشــــ ــبراملس بالغربية، بمصــــــر تعلم وعلم باألزهر, وصــــ شــــ
االعالم:   ه(.ينظر:1087ابن قاسـم للورقات لإلمام الحرمين في اصـول الفقه, توفي سـنة ) المواهب اللدنية للقسـطالني, وحاشـية على شـرح

 .7/153معجم المؤلفين:, و 4/314
 كلمة) رأس(سقطت من)أ( وما أثبته في المتن من النسخة )ب(.(  96)

 .1/436نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي: ينظر:(  97)


