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 يف

 إحداث اجلُُمَعة بمدرسِة ابن ُسَويٍد بمرص

 )يتضمن مسألة حكم تغيري رشط الواقف وما يتعلق هبا، مع فوائد تارخيية نادرة(

 تأليف

احلافظ العالمة شيخ اإلسالم 

 شهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ثم القاهري

رمحه اهللهـ(  773-852)

 هـ 922تـ: ينرش ألول مرة عن نسخة نفيسة بخط تلميذه العالمة ابن فهد املكي-

-بمكة املرشفة تلميذ احلافظ ابن حجر السخاوي العالمةنسخها من نسخة   

 ُعني به

 حممد بن أمحد بن حممود آل رحاب

 غفر اهلل له ولوالديه وملشاخيه وللمسلمني
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 توثيق اجلزء

 ال شك يف صحة نسبته للحافظ ابن حجر لعدة أمور:

 عده ضمن مصنفاته تلميذه العالمة السخاوي يف اجلواهر والدرر

لنسخة التي بخط عامل نقلها من خط العالمة السخاوي ونسبها إليههه ا  

 وغري ذلك.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 نص اجلزء

اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليام. بسم اهلل الرمحن الرحيم، صىل   

هُ -رمحه اهلل–ُوِجَد بخطِّ شيخنا شيخ اإلسالم ابن حجر  :-ما َنصُّ  

احلمد هلل الذي أوجب طاعَة األئمة، وجعل اختالف العلامء يف فروع الدين رمحة، والصالة والسالم 

لذين أكمل اهلل بنرصهم أمَر الدين عىل حممٍد سيد ولد آدم املبعوث رمحة لألمة، وعىل آله وصحبه ا

 وأمتَّه.

 أما بعدُ 

 فقد روينا1 عن الفضيل بن عياض أحد أئمة الزهد والعلم أنه قال يف تفسري قولِه تعاىل:

ملك: ٧هود:  َّ ىت ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ .2، ال  

مل يقبل، وإذا كان  قال: أخلصه وأصوبه، ألن العمَل إذا كان خالصا هلل وحده، وهو غري صواٍب 

هلل مل يقبل. خالص صوابا، وهو غري  

نة، واخلالص: أن يكون ُيراد به وجه اهلل تعاىل.  قال: والصواب: أن يكون موافقا للسُّ

وإذا تقرر ذلك، فقد يظن بعض من ال يطلع عىل حقيقة أمٍر اطلع عليه غرُيه خالف مراده، فيبني2 

 عليه، واملطلع بريء مما ُيظن به، مثل: ما وقع يف هذا الوقت، وهو:

 أن شخصا يقال له: ابن ُسويٍد، أنشأ ))مدرسًة(( ووقفها مسجدا، ورشط فيها رشوطا، منها:

 أن يكون هبا مدرٌس وطلبٌة، َومات قبل أن يكمل، 

                                                           
ينا. في ضبطها: ثالثة أوجه: 1  َرَوينا و ُرِوينا و ُروِّ

 
 وينظر ))إيضاح ما لدينا(( للشيخ عبد الغني النابلسي، تحقيق شيخنا المفضال بدر العماش.

 في األصل رسمها كأنه: ينبني. والمثبت أعاله أوفق وأنسب. 2
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ك أنه قرر عوض املدرس خطيبا، وعوض الطلبة مؤذنني، فعمد ولده إىل ما رشطه، فخالفه، وذل

، فاستأذن امللك األرشف أن ينصب يف 
ِ
ورصف هلم من مال الوقف جامكية، وتوصل ببعض األمراء

))املدرسة(( املذكورة منربا ُتقام به اجلمعة، فأذن له يف ذلك، من غري أن ُيعلموه بأن الواقف مل 

حنفي، فصور له صورة نذٍر معلٍق عىل إقامة اخلطبة ط ذلك، ثم أثبت اإلذن عند قاٍض رتيش

بـ))املدرسة(( املذكورة وصالة اجلمعة، فحكم له بلزوم النذر بإقامة اخلطبة، وبجواز تعدد اجلمعة 

 يف املرص الواحد، 

ذكروا أن فيه خلال، وأن عىل تقدير استيفاء ذكوِر مجاعٌة من علامء احلنفية، فوقد وقف عىل احلكم امل

حلكم ال يستلزم لزوم اجلمعة دواما، وإنام يفيد صحة تلك اجلمعة خاصة، فادعى شخص رشوط ا

عىل ولد الذي أقام اخلطبة بأنه يترصف يف املدرسة عىل خالف ما رشطه الواقف، وأثبت عند قاٍض 

 شافعي ما ادعاه، وأثبت عنده رشَط الواقِف، وما اعتمده ولده فيه من خمالفته،

ورة، وحكم بـ:فتأمل الصورَة املذك   

إزالة املنرِب من البقعة املذكورة، وكذلك دكة املؤذنني، وبتعطيل رصِف اجلامكية هلم، وباستعادة ما 

عليهم، لكون ذلك خمالفا لرشط الواقف، هلم رصفه املذكور   

 واعتمد يف ذلك عىل ما أفتى به شيخ شيوخه القايض تقي الدين السبكي، فإنه سئل عن:

أهله، وفيها مساجد بعضها حادث بعد ))اجلامع((، فقصد شخٌص أن يقيم بلدة فيها جامع يكفي  

 اخلطبة واجلمعة يف ))املسجد(( احلادث.

 فأجاب:

بعدم اجلواز، ألن واقف املسجد احلادث ملَّا وقفه، ويف البلد ))جامٌع(( يسع أهله ُعلم أنه مل يقفه إال 

وأن وضع املنرب ال جيوز وال يصح وقفه، لغري اجلمعة من الصلوات وغريها مما جيوز يف املساجد، 

ألن يف ذلك تعطيل ما وقفه واقف املسجد له من استحقاق الظهر يف غري يوم اجلمعة، ومن 

 استحقاق التنفل يف املسجد يف كل وقٍت واالعتكاف .

 قال: ونظري ذلك:

كتٍب، لتكون يف مدرسة معينة لواقف غريه،  لو وقف شخٌص ِخزانةَ    
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نجم الدين ابن الرفعة بأن ذلك ال جيوز، ألن ذلك املكان مستحق لغري تلك املنفعة  فقد أفتى الشيخ

 بالرشط الصادر من الوقف.

 وملا تكامل احلكُم بذلك: رفع املنرب وبطلت اخلطبة حينئذ.

وقال: إن اخلطبة كانت  -أيده اهلل تعاىل بنرصه –ثم إن بعض من له غرض حرض إىل السلطان 

، وأن احلنفية جييزون تعدد اجلمعة يف املرص أقيمت بإذن امللك ا ألرشف، وحكم هبا حاكٌم حنفيٌّ

الواحد خالفا للشافعية، وأن القايض الشافعي تعصب ملذهبه، وأن يف رفع اخلطبة شناعة، وأن يف 

إقامة اجلمعة بـ))املدرسة(( املذكورة زيادة خري وثواٍب ملا يف ذلك من إقامة شعائر املسلمني، وغيظ 

رين، وألهنا عبادة وسامع موعظة وإقامة صالة يشتمل كل منهام عىل محد اهلل تعاىل والثناء عليه الكاف

والصالة والسالم عىل رسوله والرتيض عن الصحابة والدعاء ملوالنا السلطان واملسلمني، ويف 

 إبطال ذلك: تفويٌت هلذه املصلحة.

 فكان جواب احلاكم الشافعي عن ذلك:

اإلشكال هو: بأن الذي يزيل هذا   

أن رشط كون هذه مصلحة: أن يكون مأذونا فيه من ِقَبل الرشع، ولكنَّ الشارَع منع من إيقاع 

الصالة يف املكان املغصوب، ويف الثوب املغصوب، ومنع من شغل البقعة املوقوفة3 عىل جهٍة معينة 

بغري ما رشطه الواقُف من كل جهٍة، ولو كانت مطلوبة، وإذا تعارض حتصيُل املصلحة ودفع 

َم دفُع املفسدة باتفاِق العلامء، ولو أن شخصا كثري العيال فقريا، فأراد شخٌص نفَعه،  املفسدة: ُقدِّ

مردودًة لوجود املفسدة،  فاغتصب ماَل آَخٍر، فدفعه له حتى وّسع عىل عياله كانت تلك املصلحة

 وهي: أخذ مال الغرِي بغري إذنه.

 ويقرب من ذلك:  

 أن الصالة أفضل أعامل البدن، ومع ذلك فإيقاُعها يف األوقات املكروهة ممنوٌع رْشًعا.

ْكر، ومع ذلك فقراءته يف الركوع والسجود ممنوٌع رْش  ًعا.والقرآن أعظم الذِّ  

                                                           
 وأشار في الحاشية إلى المثبت بقوله: لعلها: الموقوفة.مكانها فراغ في النص.  3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُب به إىل اهلل تعاىل، فيحتاُج املكلَُّف يف كل يشء إىل يُ  وليس كل ما يظن الشخُص أنه عبادةٌ  رشُع التقرُّ

سبحانه وتعاىل: هام خالفه: أعرض عنه، كام قال ه عىل ِميزاِن الرشِع، فمهام وافقه: عمل به، ومَعْرِض 

 هن من خن حن جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ
اء:  ...اآلية.َّ نس .٥٩ال  

 اهللفيجب: ردُّ ما وقع فيه التنازُع من هذه احلادثِة إىل: ما دل عليه كتاُب اهلل تعاىل وُسنُة رسوله صىل 

 عليه وسلم.

 وباين هذه ))املدرسة(( كان مالكيَّ املذهِب، وكذلك ولده وولد ولِده.

وهو من املالكية نقال عن أيب الوليد بن رشد، وهو من أئمة –وقد قال  القرطبي يف ))التفسري(( 

:-املالكية  

منه تفريُق مجاعِة أن البلد إذا كان هبا مسجٌد يسع أهَله، فرشع شخٌص يبني هبا مسجدا آخرا يلزُم 

 املسجِد األول:

 جيُب: هدُم هذا املسجِد احلادِث.

 واستدل عىل ذلك:

بقصة مسجد الرضار، فالذي يريد يف أمٍر ديني ترويَج األمر الدنيوي من الرياء والسمعة واملباهاة 

 يعمل واألنفة من أن يقال: بطل عمله أو عمل ما ال جيوز ونحو ذلك، ينبغي: أن ال يلتفت إليه، وال

بأنه يلزُم منُه: تقليُل اجلامعِة يف ))اجلامع العتيِق(( الذي أسسه  هذا هبواه يف ذلك، وقد اختص فعُله

منهم، وشهد الصالة فيه أكثُر من أربعة  ةٌ كثريمجاعٌة كباُر الصحابة ريض اهلل عنهم ونصَب قبلَته 

 آالِف نْفٍس من كبار الصحابة4 والتابعني.

: منُعُه.وإذا كان األمر ُيفيض إىل ذلك تع نيَّ  

رُ  الصالة وتكثُّ رُ 5 اجلامعة يف ))اجلامع(( املذكور، لثبوت فضله عىل غريه بام ُذكر من املزايا.  وتوفُّ

                                                           
 دخل مصر من الصحابة رضي هللا عنه. فيمنللعالمة السيوطي كتاب: در السحابة  4
ل كـ: "توفر" المذكورة قبلها. 5  هكذا في األصل، على وزن: تفعُّ
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وقد يرس اهلل تعاىل بُلطفه أن خيار املساجد بمكة واملدينة وبيت املقدس ال ُتقام اجلمعة يف يشء منها 

(( املذكور مثَل املساجد الثالثة يف ذلك.إال يف بقعة واحدة، فينبغي: أن يكون ))جامُع الصحابة  

 والواقُع:

كن اجلمعة بـ))مرص(( ُتقام إال فيه يف زمن األمراء، ثم زمن اخللفاء الفاطميني، ثم زمن تأنه مل 

السالطني، إىل أن ُبني اجلامع اجلديد يف طرف6 ))مرص(( عىل شاطيء النيل يف دولة امللك النارص 

سنة وأزيد قليال، فأقام نحو سبعامئة سنة ال ُتقام اجلمعة إال يف بقعة واحدة، وهي: من نحو: مائة 

))اجلامع العتيق(( مع كثرة الناس، وال سيام قبل أن ُتبنى ))القاهرة((، إىل أن حدث تكثري اجلوامع، 

 ونحن ال ننازع يف جواز التعدد عىل رأي من جييزه، بل نقول: إن عدم التعدد أوىل.

*** 

   يدي من يشاء إىل رصاط مستقيم.واهلُل

آخره. ومن خط من نقل من خطه ُنقل إىل هنا يف يوم الثالثاء سابع عرشي رجب سنة ست وتسعامئة 

 بمنزل كاتبه من مكة املرشفة.

 قاله وكتبه:

-لطف اهلل هبم-عبد العزيز ابن فهد املكي  

سلم تسليام، حسبنا اهلل ونعم الوكيل.واحلمد هلل، وصىل اهلل عىل سيدنا ونبينا حممد، وآله وصحبه و  

*** 

:-غفر اهلل له ولوالديه وملشاخيه وللمسلمني -قال حممد آل رحاب  

رمضان  20فرغت من نسخه ومقابلته يف منزيل بمكة املكرمة بني الظهر والعرص من يوم الثالثاء 

وملشاخيي وجلميع  هـ.، واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وأستغفر اهلل يل ولوالدي 1439

 املسلمني واملسلامت، آمني.

*** 

 

                                                           
 في األصل: طرق. ولعل الصواب: ما أثبته أعاله. 6
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 صور المخطوط

 آخره
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