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ت حقيق «رسالة يف رقص ال متصّوفة» ل ُحَسام َجَلِيبّ

Murat Polat / مــراد بُوَالْط*

Hüsâm Çelebi’nin Risâle fî raksi’l-mutasavvife Adlı Eserinin Tahkikli Neşri

Bu makale Osmanlı Devleti’nin çeşitli kurumlarında müderrislik ve kadılık yap-
mış olan Hüsâm Çelebi’nin (ö. 926/1520), sûfîlerin dinî âyinleriyle ilgili kaleme 
aldığı Risâle fî raksi’l-mutasavvife adlı eserini ele almaktadır. Eserde sûfîlerin zi-
kirleri esnasında icra ettikleri birtakım ritüellerin İslâm dininde hükmünün ne 
olduğuna detaylı olarak cevap verilmektedir. Bu risâleden bazı meşhur âlimlerin 
alıntılar yaparak istifade etmeleri ve risâlenin birkaç defa istinsah yoluyla çoğal-
tılması, söz konusu risâlenin tahkik yapılacak kadar önemli olduğunu gösterir. 
Ayrıca bazı kaynaklarda Hüsâm Çelebi’nin sûfî ritüellere karşı çıktığı ve olumsuz 
cevaplar verdiği de zikredilmiştir. Halbuki müellif bu konulara karşı çıkmamış, 
bilakis desteklemiş ve mutasavvıflara ılımlı baktığını bu eserle göstermiştir. Mü-
ellif konuyu incelerken fıkıh, fetva, tefsir, hadis, kelâm ve tasavvuf alanlarında 
yirminin üzerinde kaynaktan yararlanmıştır. Konunun mezhepler arası muka-
yesesini yapmak için de ilgili mezheplerin temel ve muteber kaynaklarından 
istifade etmiştir.

Anahtar kelimeler: Hüsâm Çelebi, Risâle fî raksi’l-mutasavvife, tasavvuf, raks, 
oyun, eğlence, tekfir. 

مقّدمة

هــذه رســالة لإلمــام الفقيــه، رافــِع لــواء الشــرع يف زمانــه، وال معــدوِد مــن ال مجّدديــن علــى 
رأس ال مئــة العاشــرة ال هجريّــة، اإلمــام ُحَســام َجلَــِيب. جَ َمــَع فيهــا متفّرقــاِت ال مســائل الــيت ُســِئَل 
عنهــا فيمــا يُ حتــاج إليــه مــن أحــكام الغنــاء والّلهــو وَضْرِب الَقِضيب والرقص واإلنشــاء والســماع 
والوجد وما شابه ذلك، وقد أبدع ال مؤّلف يف ترتيبها وعرضها بطريقة ترفع العسر عن ال مستفيت 
ســهاب يف رقــص  وال مســتفيد. فتنــاول يف هــذه الرســالة العلميَّــة ال موضــوَع مــن ج ميــع جوانبــه 
الســتدالالت، ومناقشــاٍت وترجيحــاٍت.  ييــٍد  ال متصّوفــة عاّمــًة، وَعــْرٍض ل مختلــف اآلراء، و
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وقــد تكلّــم يف أثنــاء الرســالة عــن ال خب ــر ال متواتــر وال مشــهور واآلحــاد، ث ّم قــّدم أحكاًمــا تفصيلّيًة 
فيمــن يُنكــرون إج مــاع الصحابــة، وقــد بلغــت أه ميّــة هــذه الرســالة أن كانــت مصــدًرا لغي رهــا، 
ككتــاب رّد ال محتــار البــن عابديــن وَجــَالِء اْلَعيـْنـَــْنيِ لآلُلوِســي. وهــذه الرســالة هــي دراســة 
ن موذجيّــة تتنــاول الرقــص والذكــر ال جهــرّي عنــد الصوفيّــة. وقــد خلُــص ال مؤلّــف إىل أّن الذكــر 

والرقــص الــذي يفعلــه الصوفيّــة جائــٌز.

الدراسة أ. 
١. ترج مــة ال مؤّلف

١. ١. حياتــه وت حصيلــه العلمــّي ووظائفــه
الرح مــن،  عبــد  بــن  حســي ن  الديــن  حســام  ال مــوىل  الكامــل  والفاضــل  العامــل  العال ــم  هــو 
ريخ والدته  الشــهي ر ب حســام جلــيب، ال مولــود ببلــدة َطَراْقلِــي يف تركيــا.١ ول ــم تذكر ال مصادر عن 
شــيًئا٢ غي ــر أنّــه ُولــد يف البلــدة ال مذكــورة، وطلــب العلــم فيها منذ نعومة أظفاره فقــرأ على علماء 
عصره، وبعد أن شّب عن الطوق دخل يف خدمة ال موىل َأْفَضْل َزاَدْه (ت. ٩٠٨ه/١٥٠٢م)، 
ث ــّم قــرأ علــى ال مــوىل عبــد الرح مــن بــن ال ُمَؤيـَّـِد (ت. ٩٢٢ه/١٥١٦م)، ث ــّم خــدم ال مــوىل َخَواَجــه 
بـُُروَســا،  يف  م حّمــد  الســلطان  مدرســة  يف  التدريــس  َوِيلَ  ث ــّم  ٩٠٢ه/١٤٩٦م)،  (ت.  َزاَدْه 
ُعيّ ــن  ث ــّم  و٩٢٢ه/١٥١٦م،  ٩١٧ه/١٥١١م  ســنيت  بي ــن  ََماْســَيا  يَزِيــد  َ مدرســة  يف  ث ــّم 
مدينــة  يف  قاضيًــا  صــار  ث ــّم  ٩٢٢ه/١٥١٦م.٣  ســنة  يف  الثََّمانِيَــة  الُصُحــوِن  مدرســة  حــدى 
َأِدْرنَــه يف ســنة ٩٢٣ه/١٥١٧م، ث ــّم صــار قاضيًــا حيــث بــدأ الوظيفــة األوىل كمــدّرس ســنة 
٩٢٤ه/١٥١٨م، ث ــّم ُعــزل عــن القضــاء وعــاد إىل منصبــه الســابق كمــدّرس، وُأجــري عليه كلَّ 
لعلــم  رًعــا، حســَن الصــوت، مشــتغًال  يــوم ث مانــون دره ًمــا. وكان َرحِ َمــه هللا علًمــا فاضــًال، 
غايــَة االشــتغال، وبلــغ فيــه مرتبــة الفضــل وكان لــه لطــف معاشــرة مــع النــاس، وكان صاحــَب 

ّم.٤ مــات ســنة ســت وعشــرين وتســع مئــة َرحِ َمــه هللا تعــاىل.٥ وقــار وأدب 

ســّلم الوصــول لكاتــب جلــيب، ٤٨/٢. طراقلــي تقــع يف  ١
. جنوب بلدة ســقار

الشــقائق النعمانية لطاشــكب ري زاده، ص ٢٣١-٣٢. ٢
شــذرات الذهــب البــن العمــاد، ١٤٠/١٠؛ الشــقائق  ٣

النعمانّية لطَاْشُكبْ ِري َزاَده، ص ٢٣١؛ كشف الظنون 
لكاتب جليب، ٨٦٦/١؛ سّلم الوصول لكاتب جليب، 

.٤٨/٢

الشــقائق النعمانية لطاشــكب ري زاده، ص ٢٣١. ٤
٢٣١؛  ٥ ص  زاده،  لطاشــكب ري  نيــة  لنعما ا الشــقائق 

الطبقــات الســنية للتميمــي، ١٤٧/٣؛ ســّلم الوصــول 
٤٨/٢. ل معرفــة ال مزيــد عــن ال مؤلــف  لكاتــب جلــيب، 
Polat, “Amasya Müftüsü Hüsam Çele- انظــر: 
bi’nin (ö. 930/1520) “Risâle fî Raksi’l-Mutasav-

 vıfa” Adlı Eserinde Musiki ve Semâ’ya Fıkhî
Açıdan Bakışı”, s. 599-600.
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تالميذه  .١. ٢
درس علــى ال مؤلّــف ج ملــة مــن األفاضــل منهــم: ال مــوىل م حيــي الديــن م حّمــد بــن عبــد 
القادر١ (ت. ٩٦٥ه/١٥٥٨م)، وم حّمد بن عبد الرح من بن عليِّ بن أيب بكر الَعْلَقِمّي٢ (ت. 
٩٦٣ه/١٥٥٦م)، وم حيــي الديــن م حّمــد بــن حســام الديــن٣ (ت. ٩٦٥ه/١٥٥٧م)، وم حيــي 
٩٦٣ه/  (ت.  الُروِمــي٥  القــادر  عبــد  بــن  وم حّمــد  ٩٥١ه/١٥٤٤م)،  (ت.  اَألْيِدي ــِين٤  الديــن 
١٥٥٥م)، وال مــوىل عبــد القــادر الشــهي ر ب َمنَــاد َعْبــِدي (ت. ٩٥٤ه/١٥٤٧م)، والكامــل ال موىل 

كمــال الّدي ــن الشــهي ر بكمــال جلــيب٦ (ت. ٩٥٧ه/١٥٥٠م).

١. ٣. مؤّلفاتــه
ًقا للمصادر اليت ترج مت ل حياة ال مؤّلف له عّدة كتب منها: ١- شرح الوقاية لصدر  ِوفـْ
الشــريعة،٧ ٢- رســالة يف َســبِّ النــيبِّ صلّــى هللا عليــه وســّلم وأحكامــه،٨ ٣- حاشــية شــرح 
التجريد للســّيد الشــريف،٩ ٤- حاشــية شــرح ال مواقف،١٠ ٥- رســالة يف نقل الشــهادة،١١ 
٦- رســالة معمولة لبيان أحوال الكنائس شــرًعا،١٢ ٧- رســالة يف اســتخالف ال خطيب.١٣

٢. التعريــف برســالة البحــث
٢. ١. اســم الرسالة ونســبتها

واســم الرســالة يف ال مصــادر الت ركيّــة عموًمــا هــو رســالة يف رقــص ال متصّوفــة،١٤ ورســالة 

الشــقائق النعمانية لطاشــكب ري زاده، ص ٢٨٩-٩٠. ١
شــذرات الذهب البن العماد، ٤٩١/١٠. ٢
الشــقائق النعمانية لطاشــكب ري زاده، ص ٢٩٧-٩٨. ٣
الشــقائق النعمانية لطاشــكب ري زاده، ص ٢٩٨. ٤
الكواكب الســائرة للغّزي، ٤٣/٢. ٥
الشــقائق النعمانية لطاشــكب ري زاده، ص ٢٩٩. ٦
معجــم ال مؤّلفي ــن لكّحالــة، ١٥/٤؛ الطبقــات الســنية  ٧

للتميمــي، ١٤٧/٣؛ مكتبــة الســليمانية، الشــهيد علــي 
شــا، الرقم: ٧٥٣.

مكتبــة  ٨ ٨٧١؛  /١ جلــيب،  تــب  لكا الظنــون  كشــف 
ي يوسوف آغا - قونية، الرقم: ١٢/٢١؛ مكتبة  كارا

شــا، الرقم: ٢٨٨٦. الســليمانية، الشــهيد علي 
الطبقــات  ٩ ٤٨؛  /٢ جلــيب،  لكاتــب  الوصــول  ســّلم 

الســنية للتميمــي، ١٤٧/٣؛ معجــم ال مؤّلفي ــن لكّحالة، 
٢٢١٤؛  ١٥/٤؛ مكتبــة الســليمانية، َاللَلِــي، الرقــم: 

شــا، الرقم: ٢٨٤٤. مكتبة الســليمانية، الشــهيد علي 
ســّلم الوصــول لكاتــب جلــيب، ٤٨/٢؛ مكتبــة الدولــة  ١٠

ذُكــر   .٣٢٤٤ لرقــم:  ا فنــدي،  أ الديــن  وّيل  يزيــد، 
هــذا الكتــاب يف كشــف الظنــون وشــذرات الذهــب 
بـ ”أوائل“. كشــف الظنون لكاتب جليب، ١٨٩٣/٢؛ 

شــذرات الذهب البن العماد، ١٣٩/١٠.
معجــم ال مؤّلفي ــن لكّحالــة، ١٥/٤؛ مكتبــة الســليمانية،  ١١

حاجــي ســليم آغــا، الرقم: ٣٧٩.
مكتبــة الســليمانية، إزمي ــر، الرقــم: ٨٠٥. ١٢
سّلم الوصول لكاتب جليب، ٤٨/٢؛ الطبقات السنية  ١٣

١٤٧/٣؛ الشــقائق النعمانيــة لطاشــكب ري  للتميمــي، 
زاده، ص ٣٨٨؛ معجــم ال مؤّلفي ــن لكّحالــة، ١٥/٤؛ 

شــا، الرقــم: ١٥٠٤. فــذ  مكتبــة الســليمانية، 
ال مكتبة العامة - َقْســَطُمونو، الرقم: ١٣/٢٧٦؛ مكتبة  ١٤

شــا، الرقم: ٢٨١٨. الســليمانية، الشــهيد علي 
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ســم رســالة يف دوران الصوفيّــة.٢ ويف بعــض ال مصــادر العربيّــة  دًرا  يف الغنــاء والرقــص،١ و
ســم رســالة يف الذكــر ال جهــرّي وت جويــزه، وجــواز الــدوران والــرّد علــى البّزازيّــة.٣  ذُكــرت 

ومشــينا علــى االســم األّول الــذي أطلقــه ال مؤلّــف واشــتهر يف ال مصــادر.

بــت يف ذيــل النســخ ال معتمــدة يف التحقيــق، كما أنّنا  وتوثيــق نســبة الرســالة إىل مصّنفهــا 
ل ــم ن جــد مــن نســب هــذه الرســالة إىل مؤلّــف آخــر يف مصــادر وكتــب ال مؤّلفــات.

٢. ٢. أســلوب الرســالة وعرضها للمســائل

هللا  صلّــى  رســوله  علــى  والّصــالة  وجــّل  عــّز  هلل  وال حمــد  لبســملة  رســالته  ال مؤلّــف  بــدأ 
مهــا. ث ــّم صــرّح بســبب كتابــة الرســالة  ّ عليــه وســّلم، والدعــاء لنفســه وللدولــة العثمانيــة بــدوام أ

ختصــار وأنّــه جــواب لســؤال ال مســتفيت عــن حكــم الرقص.

نوّع ال مؤّلف مصادره يف مناقشة موضوع الرسالة فأخذ كالمه من الفقه والتفسي ر وال حديث 
رائهــا ليحّقــق غرضــه، وي حصــل علــى ما يروم. والــكالم والتصــّوف وكتــب ال مذاهــب واستشــهد 

ًّ يف عرضــه  والناظــر يف منهــج ال مؤلّــف يف رســالته يّتضــح لــه جليًّــا أنّــه ل ــم يكــن حيــاد
حولــه  يــدور  راح  ث ــّم  بــه،  اقتنــع  الــذي  ال حكــم  صــورة  مــن  انطلــق  بــل  ومناقشــتها؛  لــآلراء 
صغي ــًرا  حيـّــًزا  إال  يعطــي  ال  حي ــن  يف  لتفصيــل،  ال مؤيّديــن  رأي  يعــرض  تــراه  لذلــك  ويؤيّــده؛ 
آلراء ال معارضي ــن. وتــراه يرجــع إىل العديــد مــن ال مصــادر الــيت تؤيّــد مذهبــه يف هــذه ال مســألة، 
عــن  أجــاب  أنــه  إىل  إضافــًة  الذًعــا.   ً لســا يســتخدم   ً وأحيــا بذلــك،  م خالفيــه  إقنــاع  ويــروم 
ل موضــوع، بشــكل يظهــر براعــة ال مؤلّــف يف تنــاول  أســئلة تتبــادر إىل أذهــان النــاس ل هــا تعلُّــق 

ال موضــوع بــكّل أبعــاده وجوانبــه.

وفًقــا  ال متصّوفــة،  رقــص  مســتحّلي  ل مســألة كفــر  ال مؤلّــف  معال جــُة  للنظــر  الالفــت  ومــن 
لتــأّين وال هدوء،  آلراء بعــض العلمــاء، فلــم يتعّجــل يف ال حكــم بتكفي رهــم؛ بــل تنــاول ال موضــوَع 
ســائر  مــن  وي حّققهــا  ال مســألة  يرتّــب  فبــدأ  الفقهــاء،  مــن  العلــم  يف  الراســخي ن  طريقــة  علــى 

ال جهــات ومــن كّل ال مخــارج ال ممكنــة، إلدراكــه أه ّميــة ال موضــوع.

لرقــم:  ١ ا جــوروم،  ب مدينــة  لعامــة  ا شــا  حســن  مكتبــة 
.٢/٨٦٤

ب مدينــة  ٢ (أو  عينتــاب  غــازي  ب مدينــة  العامــة  ل مكتبــة  ا
قونيــة)، الرقــم: ٥/٦٥.

٨٦٦/١؛ الشــقائق  ٣ كشــف الظنــون لكاتــب جلــيب، 
النعمانيــة لطاشــكب ري زاده، ص ٢٣١؛ هديــة العارفي ــن 
للغــّزي،  الســائرة  الكواكــب  ٣١٧؛  /١ للبغــدادي، 

١٨٨/١؛ معجــم ال مؤّلفي ــن لكّحالــة، ١٥/٤.
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٢. ٣. مصادر الرســالة

ال مصــادر  مــن  جلــيب  حســام  ال مــوىل  اســتفادة  مــدى  وجــد  الرســالة  أغــواَر  ســب ر  عنــد 
ال متنّوعــة ال موثوقــة ليحّقــق هدفــه يف اســتيفاء موضــوع الرســالة. فقــد أخــذ مــن كتــب ال حنفيّــة 
والشــافعّية وال مالكيّــة والفتــاوى والتفســي ر وال حديــث والــكالم والتصــّوف. وهــذا يــدّل يف الواقــع 
على مدى أه ّمية عمله كأســتاذ. وقد ذكر األســتاذ أســ ماء مصادره من الكتب األكثر شــهرًة.

ففــي الفقــه ال حنفــّي أخــذ حســام جلــيب مــن: ١- ال هدايــة يف شــرح بدايــة ال مبتــدّي أليب 
ال حســن برهــان الديــن الفرغــاّين ال مرغينــاين (ت. ٥٩٣ه/١١٩٧م)، ٢- الكفايــة شــرح ال هدايــة 
ل جالل الدين بن ش مس الدين الُكْرَالِين ال َخَواِرْزِمّي (ت. ٧٦٧ه/١٣٦٦م)، ٣- ن هاية الكفاية 
ج الشــريعة (ت. ٧٤٧ه/١٣٤٦م)،  يف شــرح ال هدايــة ل محمــود بــن أح مــد ُعبيــد هللا ال محبوّيب 
٤- حقائــق ال منظومــة يف شــرح منظومــة النســفّي أليب ال محامــد بــن َداُود اَألْفَســْنِجّي اللُّْؤلُــِؤّي 
(ت. ٦٧١ه/١٢٧٢م)، ٥- ال محيــط الب رهــاّين يف الفقــه النعمــاّين أليب ال معــايل برهــان الديــن 
٦- ُدَرر ال ُحــكَّام شــرح غُــَرِر اَألْحــَكاِم  بــن مــازة البخــارّي ال حنفــّي (ت. ٦١٦ه/١٢١٩م)، 

ل مــوىل ُخْســَرْو (ت. ٨٨٥ه/١٤٨٥م). ل محّمــد بــن فرامــرز بــن علــّي الشــهي ر 

ويف الفقه الشافعّي أخذ من: ١- حاشية األنوار ألعمال األبرار ل جالل الدين م حّمد 
٢- الوســيط يف ال مذهــب  ١٥٠٢م)،  ٩٠٨ه/  بــن َأْســَعد الصّديقــّي الــدّواّين الشــافعّي (ت. 
أليب حامــد م حّمــد بــن م حّمــد الغــّزاّيل الطوســّي (ت. ٥٠٥ه/١١١١م)، ٣- ال ُمحــّرر يف فقــه 
اإلمام الشــافعّي لعبد الكري م بن م حّمد الرافعّي الَقْزِوي ِينّ (ت. ٦٢٣ه/١٢٢٦م)، ٤- األنوار 
ألعمــال األبــرار ليوســف بــن إبراهيــم األردبيلــّي (ت. ٧٧٩ه/١٣٧٧م)، ٥- اللُّباب يف الفقه 
٦- الُعَجــاِب يف شــرح اللُّبَــاب  ٦٦٥ه/١٢٦٦م)،  لنجــم الديــن عبــد الكري ــم القزويــين (ت. 
لنجــم الديــن عبــد الكري ــم القزويــين، ٧- ال حــاوي الصغي ــر لنجــم الديــن عبــد الكري ــم القزويــين، 

٨- ال ِمنـَْهــاِج يف شــعب اإلي مــان للحســي ن أيب عبــد هللا ال حليمــّي (ت. ٤٠٣ه/١٠١٢م).

ويف الفقــه ال مالكــّي أخــذ مــن الُعمــدة يف صناعــة الِشــْعر ونقــده أليب علــّي ال حســن بــن 
رشــيق الَقيـْــَرَواِينّ (ت. ٤٥٦ه/١٠٦٤م).

ويف كتــب الفتــاوى أخــذ مــن: الفتــاوى البّزازيّــة ل محّمــد بــن م حّمــد بــن شــهاب البّزازي 
(ت. ٨٢٧ه/١٤٢٤م)، تعليقــة يف الفــروع للحســي ن بــن م حّمــد بــن أح مــد ال َمــْرَورُّْوِذّي الفقيــه 

لقاضــي (ت. ٤٦٢ه/١٠٦٩م). الشــافعّي ال معــروف 
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ويف التفســي ر أخــذ مــن: ١- ال جامــِع ألحــكام القــرآن أليب عبــد هللا م حّمــد بــن شــ مس 
أليب  التنزيــل  غوامــض  حقائــق  عــن  الكّشــاف   -٢ ٦٧١ه/١٢٧٢م)،  (ت.  الُقْرطُــِيبّ  الديــن 
القاســم م حمــود بــن عمــر بــن أح مــد الزم خشــرّي (ت. ٥٣٨ه/١١٤٣م)، ٣- التفســي ر الكبي ر 

أليب عبــد هللا م حّمــد بــن عمــر بــن ال حســن التيمــّي الــرازّي (ت. ٦٠٦ه/١٢١٠م).

ويف ال حديــث أخــذ مــن: ١- ال منهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن ال حّجــاج أليب زكــرّ 
م حيي الدين ي حىي بن شرف النووّي (ت. ٦٧٦ه/١٢٧٨م)، ٢- عمدة القاري شرح صحيح 
البخــاري أليب م حّمــد م حمــود بــدر الديــن العيــين (ت. ١٤٥١/٨٥٥م)، ٣- ت حفــة األبــرار يف 
شرح مشارق األنوار ألكمل الدين م حّمد بن م حمود الَبابـَْرِيتّ الرومّي (ت. ٧٨٦ه/١٣٨٤م).

ويف الكالم والتصّوف أخذ من: ١- شرح العقائد النسفّية للعّالَمة سعد الدين التفتازاين 
(ت. ٧٩٢ه/١٣٩٠م)، ٢- إحيــاء علــوم الديــن أليب حامــد م حّمــد بــن م حّمــد الغــّزايل، ٣- 

الرســالة الُقَشــيْ رِيّة لعبــد الكري ــم بــن هــوازن بــن عبــد ال ملك الُقَشــيْ ِرّي (ت. ٤٦٥ه/١٠٧٢م).

ومــن ال مصــادر مــا أغفــل ال مؤلّــف ذكــر أســ مائها واقتصــر علــى أســ ماء مؤّلفيهــا، وهــم: 
٢- أح مــد بــن م حّمــد  ٣٩٦ه/١٠٠٥م)،  ١- أح مــد بــن م حّمــد النََّســِوّي أبــو العبــاس (ت. 
بــن م حّمــد بــن عبــد الواحــد أبــو منصــور البغــدادّي (ت. ٤٩٤ه/١١٠٠م)، ٣- ابــن أيب ليلــى 

(ت. ١٤٨ه/٧٦٥م).

ا. وهي أنّنا عرضنا هذه الرسالة  ويف هذا السياق، نوّد أن ُنشي ر هنا إىل مسألة هاّمة جدًّ
عشــر  وســبعة  ألفــْني  عــام  َأَماْســَيا  بلــدة  يف  ُعقــدت  الــيت  ال موســيقّية  النــدوة  يف  ال مؤلّــف  ل هــذا 
دون الدخــول يف التفاصيــل. بســبب ضيــق الوقــت وعــدم القــدرة علــى الوصــول إىل ال مصــادر 
ال مطبوعــة فضــًال عــن الكتــب غي ــر ال مطبوعــة، وقــد ت ــّم تقدي ــم ال مقالة يف تلك الندوة دون إيالء 
األعــالم وال مصــادر االهتمــام الكامــل. ونتيجــًة لذلــك وقْعنــا علــى أخطــاء اكتشــفناها يف بعــض 
أســ ماء األعــالم والكتــب. ونريــد هنــا تصحيــح هــذه األخطاء؛ ألّن هــذا التصحيح قاعدة هاّمة 
يف ال مجــال اَألَكاِدي ِمــّي. فــإذا كان األمــر كذلــك، فإليكــم األعــالم والكتــب الــيت وقــع ال خطــأ 

يف أســ مائها يف مقالــة النــدوة ال موســيقية مــع تصويــب هــذه األســ ماِء وهــي:

حقائــق  والصــواب:  ٧٤٣ه/١٣٤٣م)،  (ت.  للزيلعــّي  ال حقائــق  تبيـــي ن  ال خطــأ:   -١
ال منظومة يف شرح منظومة النسفّي أليب ال محامد بن َداُود اَألْفَسْنِجّي الُلْؤُلِؤّي. ٢- ال خطأ: 
الب رهــاينّ  ال محيــط  الصــواب:  ٥٧١ه/١١٧٥م)،  (ت.  الَسَرْخِســي  الديــن  لَرضــي  ال محيــط 
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ال خطــأ:   -٣ ال حنفــّي.  البخــارّي  مــازة  بــن  الديــن  برهــان  ال معــايل  أليب  النعمــاّين  الفقــه  يف 
ألعمــال  األنــوار  حاشــية  والصــواب:  ٩١١ه/١٥٠٥م)،  (ت.  للســيوطي  األبــكار  شــواهد 
األبــرار ل جــالل الديــن م حّمــد بــن َأْســَعد الصّديقــّي الــدّواّين الشــافعّي. ٤- ال خطــأ: اللُّبَــاُب 
عبــد  الديــن  لنجــم  الفقــه  يف  اللُّبَــاب  والصــواب:  ٤١٥ه/١٠٢٤م)،  (ت.  ال َمَحاِملِــي  البــن 
الكري ــم القزويــين. ٥- ال خطــأ: فتــاوى الَعاَلْمِكــِري لقاضــي حســي ن (ت. ١٣٣٦ه/١٩٤٧م)، 
تعليقــة يف الفــروع للحســي ن بــن م حّمــد بــن أح مــد ال مــروروذّي الفقيــه الشــافعّي  والصــواب: 
شــرح  ال منهــاج  والصــواب:  للنــووّي،  الطالبي ــن  روضــة  ال خطــأ:   -٦ لقاضــي.  ال معــروف 
صحيــح مســلم بــن ال حّجــاج أليب زكــرّ م حيــي الديــن ي حــىي بــن شــرف النــووي. ٧- ال خطــأ: 
لطائــف اإلشــارات للُقَشــيْ ِري، والصــواب: الرســالة القشــي ريّة لعبــد الكري ــم بــن هــوازن بــن عبد 
ال ملــك القشــي ري. ٨- ال خطــأ: أح مــد َيَســِوّي (ت. ٦٦١ه/١١٦٦م)، والصــواب: أح مــد بــن 
٣٣٣ه/٩٤٤م)،  (ت.  ال َماتُرِيــِدي  منصــور  أبــو  ال خطــأ:   -٩ العبّــاس.  أبــو  النََّســِوّي  م حّمــد 

والصــواب: أح مــد بــن م حّمــد بــن م حّمــد بــن عبــد الواحــد أبــو منصــور البغدادّي.١

٢. ٤. مصطلحــات الرســالة
يف أثناء اّطالعنا على الرسالة، الحظنا استعمال الشيخ حسام جليب بعض املصطلحات 
هــذه  أهــّم  ومــن  الرســالة.  موضــوِع  لفهــم  ذكرهــا  وي حســن  والصوفيّــة،  والكالميّــة  الفقهيّــة 
ال مصطلحــات: الغنــاء وضــرب القضيــب، والرقــص، وُحْرَمــة، ومســتحّل، والوجــوب، ومبــاح، 
ألل حــان، والتشــبيب،  وم حبّــة هللا، والتصفيــق، والطــرب، والنعــرة، والصعقــة، وال هــزل، والتغــّين 
 ، لــدُّفِّ وأصــوات ال مالهــي، والت رنّ ــم، وَنظْــُم اْلَقــَواِيف، والســماع، وأفعــال ال ُمَخنِِّثي ــَن، والضــرب 
َرِق وال ِحــَراِب، واللهــو، واللعــب، والوجــد، واالضطــراب، والزفــن، وأهــل القــدوة،  لــدِّ والّلعــب 
فيــه،  وم ختلــف  واآلحــاد،  والشــهرة،  والتواتــر،  واإلج مــاع،  والعلّــة،  وال مجتهــد،  والتكفي ــر، 

والثقــة، وال خمــر، والدليــل القطعــّي، والدليــل الظــّينّ، وأْهــل التأويــل، والت رجيــح... إل ــخ.٢

٢. ٥. وصــف نســخ ال مخطوطات
وجــد ل هــذه الرســالة بعــد البحــث التــاّم يف الكثي ــر مــن ال مكتبــات خ مــَس نســخ؛ وهــي: 

١  Polat, “Amasya Müftüsü Hüsam Çelebi'nin
 (ö. 930/1520) “Risâle fî Raksi’l-Mutasavvıfa”
 Adlı Eserinde Musiki ve Semâ’ya Fıkhî Açıdan
Bakışı”, s. 602.

٢  Polat, “Amasya :لتعريــف بعــض ال مصطلحــات انظــر
 Müftüsü Hüsam Çelebi'nin (ö. 930/1520) “Risâle
 fî Raksi’l-Mutasavvıfa” Adlı Eserinde Musiki ve
Semâ’ya Fıkhî Açıdan Bakışı”, s. 603.
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تورك، ونســخة مكتبة  َتاب، ونســخة مكتبة أ نســخة مكتبة َقْســَطُمونو، ونســخة مكتبة َغاِزي ِعنـْ
َشــا، ونســخة مكتبــة الســليمانية. واعتمــد يف ت حقيــق هــذه الرســالة علــى النســخ األربــع  حســن َ
األّول؛ ألّن نســخة مكتبــة الســليمانية كثي ــرة األخطــاء وكثي ــرة ال هوامــش واللحــق بي ــن الســطور، 

فكأن هــا مســوّدة؛ ولــذا ل ــم تُؤَخــذ يف االعتبــار. خصائــص النســخ ال مذكــورة علــى التوايل هي:

٢. ٥. ١. نســخة مكتبــة قســطمونو (رمزهــا ”ق“)

 .١٣/٢٧٦ توجــد هــذه النســخة يف ال مكتبــة العامــة ب مدينــة َقْســَطُمونو الت ركيــة، الرقــم: 
الورقــة  إىل  ١٨٦ظ  الورقــة  مــن  ورقــات  ثــالث  يف  وتقــع  م ختلفــة.  رســائل  م جموعــة  ضمــن 
١٨٨و، ويف كّل صفحــة ٢٥ ســطًرا. ورمــز ل هــا يف التحقيــق بـــ ”ق“ إشــارًة إىل اســم ال مكتبــة، 
ريخ النســخ. وهي  وهــي نســخة مكتوبــة ب خــّط واضــح ج ميــل ممشــوق. وليــس فيهــا نــص علــى 
ل مقارنــة  خاليــة مــن التعليقــات وال حواشــي وال هوامــش، ومــع هــذا فهــي األوثــق واألقــّل خطــأ 
مــع النســخ األخــرى؛ بــل نعتقــد غي ــر جازمي ــن أن هــا قــد تكــون أصــًال للنســخ األخــرى. والســلبية 
ريــخ النســخ. ول ــم ن جــد يف كتــب  الوحيــدة يف هــذه النســخة هــي عــدم ذكــر اســم الناســخ و
ريــخ كتابتهــا، إّال أنــه قــد ُكتِــَب يف آخــر هــذه  ال مؤّلفــات الــيت ذكــرت هــذه الرســالة شــيًئا عــن 
النســخة: «عن رســالة موىل ال موايل الشــيخ ب حســام جليب ســّلمه هللا تعاىل»، ث م ُكِتَب: «َوْقُف 

مــوال شــيخ َأفـَْنــِدي وُخــّص ببلدة ِســي ُنوب».

٢. ٥. ٢. نســخة ال مكتبــة العامــة - غَــاِزي ِعنـْتَــاب (رمزهــا ”غ“)

هــذه النســخة توجــد حاليًــا يف ال مكتبــة العامــة ب مدينــة غــازي عينتــاب (أو ب مدينــة قونيــة) 
لشــكل ب خــّط ملــّون لبعــض الكلمــات الــيت  يف تركيــا، الرقــم: ٥/٦٥. وهــي نســخة مضبوطــة 
ريــخ النســخ. إّال  قــد تشــكل يف القــراءة. وال يوجــد يف هــذه النســخة أيًضــا اســم الناســخ وال 
أنّــه وقــع يف ن هايتهــا ذكــر لصفــة نظنهــا ت خــّص ال مؤلّــف وهــي قولــه: «ال مــوىل الزَِّكــي ال ُمزَكِّــي 
ســم الرســالة؛ لكن نســبها الناســخ إىل حســام جليب فقال:  ال َجِرّي». ول م ن جد فيها تصري ًحا 
لطبــع الســليم بي ــن العــواّم وال خــواّص ســّلمه هللا تعــاىل  «وج مًعــا حســام جلــيب أفنــدي ال مســّلم 
لفضــل ال خــاّص». وتوجــد هــذه الرســالة ضمــن م جموعــة رســائل م ختلفة.  يف الداريْــن وخّصــه 
 ٢٥ ١٤٢و، ويف كّل صفحــة  ١٤٠ظ إىل الورقــة  وتقــع يف ثــالث ورقــات أيًضــا مــن الورقــة 
”غ“ إشــارًة إىل اســم ال مكتبــة. ونــرى يف هوامــش هــذه  ســطًرا تقريبًــا. ورمــز ل هــذه النســخة بـــ 

النســخة بعــض التوضيحــات والتعليقــات. وعــالوًة علــى ذلــك وجــد فيهــا بضعــة أخطــاء.
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تــورك - بــك أوغلــي، عثمــان َأْرِغي ــْن (رمزها ”أ“) ٢. ٥. ٣. نســخة مكتبــة أ

ب مدينــة  َأْرِغي ــْن  عثمــان  أوغلــي،  بــك  تــورك -  أ مكتبــة  يف  حاليًــا  توجــد  النســخة  هــذه 
إســطنبول يف تركيــا، الرقــم: ١٢/٠٦٦٧، وجــاء يف هامشــها الوصــف الســابق للمؤلّــف وهــو: 
ســم الرســالة يف بدايتهــا وهــو «رقــص  «ال مــوىل الزَِّكــي ال ُمزَكِّــي ال َجــِرّي». وصــرّح فيهــا الناســخ 
الصوفيــة». ونســبها إىل حســام جلــيب. وهــي نســخة واضحــة ال خــّط ج ميلــة، إّال أنــه ال يوجــد 
ريــخ النســخ. وهــذه الرســالة م حفوظــة ضمــن م جموعــة رســائل م ختلفــة تبلــغ ن حــو ٢٠  عليهــا 
رســالًة، وتقــع يف أربــع ورقــات مــن ورقــة ٥٤ظ إىل ورقــة ٥٧و. ويف كّل صفحــة ٢١ ســطًرا. 
هــذه  هوامــش  يف  ونــرى  ال مكتبــة.  اســم  إىل  إشــارًة  ”أ“  بـــ  التحقيــق  يف  النســخة  ل هــذه  ورمــز 
هــا أنّ هــا ســهلة القــراءة مــن جهــة  النســخة العديــد مــن ال حواشــي والتعليقــات. ومــن أهــّم مزا

وضــوح ال خــّط وال حــروف، غي ــر أنّنــا وجــد فيهــا كثــرة األخطاء.

شــا العامــة - جــوروم (رمزها ”ح“) ٢. ٥. ٤. نســخة مكتبــة حســن 

شــا العامــة ب مدينــة جــوروم يف تركيــا، الرقم:  توجــد هــذه النســخة حاليًــا يف مكتبــة حســن 
ريــخ النســخ وال اســم الناســخ. إّال أنّــه وقــع يف الورقــة األوىل  ٢/٨٦٤، وال يذكــر فيهــا أيًضــا 
جلــيب  حســام  ج معهــا  الرســالة  «هــذه  وعبارت هــا:  جلــيب،  حســام  إىل  نســبتها  منهــا  واألخي ــرة 
القاضــي يف بلــدة َأِدْرنَــه عــوً للفقــراء وطعنًــا للعلمــاء». وهــي ضمــن م جموعــة رســائل أيًضــا، 
وتقع يف أربع ورقات من ورقة ٤٢ظ إىل ورقة ٤٦ظ. ويف كّل صفحة ١٥ سطًرا. ورمز ل ها 
”ح“ إشــارًة إىل اســم ال مكتبــة. ونالحــظ يف هوامــش هــذه النســخة العديــد مــن  يف التحقيــق بـــ 

ال حواشــي والتعليقــات؛ ولكّنهــا كثي ــرة األخطــاء.

شــا،  علــي  الشــهيد  مكتبــة  نســخة  أيضــا  هنــاك  النســخ،  هــذه  عــن  النظــر  وبصــرف 
 ،٦/٢٨١٨ الرقــم:  شــا،  علــي  الشــهيد  الســليمانية،  مكتبــة  يف  حاليًــا  النســخة  هــذه  توجــد 
ريــخ النســخ واســم الرســالة. إّال أنّ هــا جــاءت يف آخــر هــذه النســخة  وال يكتــب فيهــا أيًضــا 
وهــي  ال َجــِرّي».  ال ُمزَكِّــي  الزَِكــي  وهــو: «ال مــوىل  للمؤلّــف  والوصــف  جلــيب،  حســام  إىل  نســبة 
ضمــن م جموعــة رســائل أيًضــا، وتقــع يف ورقتي ــن مــن ورقــة ٣٩ظ إىل ورقــة ٤١و. وي ختلــف يف 
كّل صفحــة عــدد الســطر. ومــا اعتمــد يف ت حقيــق هــذه الرســالة علــى هــذه النســخة، ألنّ هــا 
تـُْؤَخــْذ  ل ــم  ولــذا  مســوّدة،  فكأن هــا  الســطور،  بي ــن  واللحــق  ال هوامــش  وكثي ــرة  األخطــاء  كثي ــرة 

يف االعتبــار.
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٢. ٦. غــرض الرســالة وموضوعــه وأه ّمّيته

حــاول ال مــوىل حســام جلــيب أن ي جيــب بطريقــة علميّــة عميقــة ودقيقــة عــن أســئلة وردت 
عليــه يف حكــم رقــص ال متصّوفــة وعــن رأيــه فيمــا وّجــه إليهــم مــن االتّ هامــات مــن ِقبَــِل بعــض 
العلمــاء. وقــد أجــاب عــن هــذه األســئلة مــن الناحيــة الفقهيــة والعقديــة ورّصعهــا ب جواهــر مــن 
الناحيــة الصوفيّــة. وقــد أّصــل لتلــك ال مســائل بب راعــة، وبــدأ ال مســائل بطــرح آراء العلمــاء يف 
ت حري ــم الرقــص. ث ــم نقضهــا ورّد عليهــا مســتنًدا إىل آراء ال مبيحي ــن مــن العلمــاء، ث ــم أبــدى رأيَــه 
ال خــاّص يف هــذه ال مســألة. وي مكــن القــول إّن ال موضــوع العــام للمؤلّــف يف رســالته هــذه هــو 
ت حريــر ال خــالف الــذي ظهــر يف زمنــه حــول مســألة رقــص ال متصّوفــة واإلجابــة عن األســئلة اليت 

ل حجــج والب راهي ــن. طــرأت علــى ال مجتمــع عوامــه وخواّصــه 

أّمــا عنــد التفصيــل يف موضــوع الرســالة فنقــول:

أّوًال: نقــل حســام جلــيب اقتباسًــا مــن جامــع الوجيــز للبــّزازي، وال جامع ألحــكام القرآن 
الوقــت  نفــس  يف  والرقــص  القضيــب  وضــرب  الغنــاء  أّن  للزم خشــري،  والكّشــاف  للقرطــّيب، 
عبّ ــر  وإذا  اإلســالمي.١  الديــن  مبــادئ  تناقــض  ألنّ هــا  ذلــك؛  اســتحّل  مــن  ويكّفــرون  حــراٌم، 
بكلمــة موجــزة عّمــا ورد يف الكتــب ال مذكــورة قلنــا: إن طقــوس الصوفيــة يف هذا الباب م حظورة 

يف الديــن اإلســالمي.

نيًــا: نقــل حســام جلــيب بعــض آراء العلمــاء اقتباًســا مــن العديــد مــن ال مصــادر الفقهيّــة 
الشــافعّية وال مالكيّــة وبعــض كتــب التفســي ر وال حديــث والتصــّوف والعقائــد، أّن الغنــاء وضــرب 
القضيــب والرقــص يف نفــس الوقــت حــالٌل، ومــن اعتقــد ذلــك ليــس بكافــر، وأنّ هــا تتــواءم مــع 
مبــادئ الديــن اإلســالمي.٢ وبكلمــة موجــزة إّن الطقــوس الصوفيّــة عنــد هــؤالء العلمــاء مباحــٌة 

وغي ــُر م حظــورة يف اإلســالم.

لثًــا: استشــهد حســام جلــيب آلرائــه ال خاّصــة مــن بعــض هــذه الكتــب، مــن أّن الغنــاء 
ذلــك  اســتحّل  ومــن  حــالٌل،  والوجــد  واللعــب  واللهــو  واإلنشــاء  والرقــص  القضيــب  وضــرب 
لضــرورة.٣ وبعبــارة م ختصــرة فــإّن طقــوس الصوفيّــة واألحــكام ال متعّلقــة ب هــا عنــد  ليــس بكافــر 

ال مؤلّــف هــي أحــكام ضمــن نطــاق ال حــالل وال مبــاح يف اإلســالم.

رسالة يف رقص ال متصّوفة ل حسام جليب، ص ١٨٦ظ. ١
رســالة يف رقص ال متصّوفة ل حســام جليب، ص ١٨٦- ٢

٨٧ظ.
رسالة يف رقص ال متصّوفة ل حسام جليب، ص ١٨٨و. ٣
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تعــّد  إذ  العلمــاء؛  عــن  نقلهــا  الــيت  االقتبــاس  يف  فتكّمــن  الرســالة،  أله ّميّــة  لنســبة  أّمــا 
واحــدًة مــن أهــّم ال معايــري الــيت ُتضيــف قيمــًة إىل الرســالة، ومــن هنــا يظهــر أّن هــذه الرســالة 
ليســت رســالًة عاديــًة؛ بــل رســالًة قيمــًة وهاّمــة. ت مّثلــت يف اســتناد بعــِض ال مصــادر ال مشــهورة 
إىل هــذه الرســالة،١ وممّــا يــدّل علــى أه ّمّيتهــا كثــرة ُنَســِخها، وهــذا كاٍف للتدليــل علــى كثــرة 

منهــا. ال مســتفيدين 

فنســب  أخطــأ  ال معاصريــن  بعــض  أن  وهــي  هنــا  هاّمــة  مســألة  إىل  اإلشــارة  بنــا  وي جــدر 
إىل ال مؤلّــف معارضــة رقــص الصوفيّــة وطقوســهم؛٢ بــل األمــر - كمــا تبيّ ــن ممّــا ســبق - علــى 
العكــس مــن ذلــك ت ماًمــا، فال مؤلّــف ي جــّوز رقــص الصوفيــة وطقوســهم، ودافــع عنهــم واســتدّل 
يف  منشــورة  علميــة  أخطــاء  تصحيــح  يف  تســاهم  ال مقالــة  وهــذه  الكتــب.  مــن  لعديــد  ل هــم 

األكادي مــي. ال مجتمــع 

٢. ٧. ال منهــج ال مّتبــع يف التحقيــق

ســيكون منهجنــا يف ت حقيــق هــذه الرســالة وفــق قواعــد ت حقيــق مركــز البحــوث اإلســالمّية 
(İSAM). ونــوّد أن نشــي ر إىل أنــه ال تُوجــد أدلــة علــى أّن واحــدة مــن هــذه النســخ نســخة 

ال مؤلّــف، أو نســخة قرأهــا / مقــروءة عليــه، أو مقابلــة علــى نســخته؛ لــذا ال نّتخــذ نســخة مــن 
النســخ أصــًال؛ بــل نّتخــذ كل النســخ ال معتمــدة الــيت اختي ــرت حســب ال معايــري ال مشــار إليــه 
أصوًال، ومن ث ّم نعمل على إظهار مت ن هو أقرب للنســخة ال مكتوبة من قبل ال مؤّلف بواســطة 
بي ــن  ال مشــت ركة  العبــارات  علــى  ال حفــاظ  أســاس  علــى  يعتمــد  ال منهــج  هــذه  الت رجيــح.  منهــج 
النســخ ال مختــارة؛ أّمــا عنــد اختــالف العبــارات فنعتمــد علــى ترجيــح التعبي ــر األصــّح وتصحيــح 
بَقْســَطُمونو؛  العامــة  ال مكتبــة  نســخة  ن ختــار  القواعــد  حســب  ال حالــة  هــذه  ويف  األخطــاء. 
ألنّ هــا خاليــة مــن األخطــاء لإلشــارة إىل أرقــام ورقات هــا، ونكتــب هــذه األرقــام يف داخــل ال مت ــن 
إلضافــة إىل ذلــك، ضبــط النّص  لشــكل القوســي ن ال مربعي ــن. و ب حســب بدايــة نســخة الــورق 
بقــدر  ال مذكــورة  ال مصــادر  إىل  ورجعنــا  بســهولة،  النــّص  لفهــم  والباحثي ــن  للُقــّراء  لشــكل 
والكتــب  واألماكــن  لألعــالم  وترج منــا  وال مصطلحــات،  الغريبــة  الكلمــات  وفّســر  اإلمــكان، 

يف ال حاشــية.

ل مثــال علــى هــذا ال موضــوع انظــر: رّد ال محتــار البــن  ١
عابدين، ٢٢٣/٤؛ جالء العيني ن لآللوسي، ٢٩٧/١.

٢ Koca, “Osmanlılar Dönemi Fıkıh-Tasavvuf İliş-
 kisi: Fakılar ile Sofular Mücadelesinin Tarihi
Serüveni”, s. 86; Kayaoğlu, “Raks ve Devran Et-
rafında Tartışmalar”, s. 294.



142

İslâm Araştırmaları Dergisi, 41 (2019): 131-170

ال خالصة  .٢. ٨

عــاش حســام جلــيب يف عهــد الدولــة العثمانيّــة، وعمــل مدّرًســا وقاضيًــا يف مراحــل مهّمــة 
مــن الدولــة، عــالوًة علــى ذلــك ألّــف كتبًــا ورســائل يف الفقــه والعقائــد؛ لذلــك ي مكــن القــول إّن 
قــًال وحســب  ال مؤلّــف شــخصّية متعــّددة الفنــون. كمــا ي مكــن القــول إّن ال مؤلّــف ل ــم يكــن 
قًدا ومرّجًحا  آلراء الفقهــاء وعلمــاء الــكالم يف النقاشــات الــيت َتطــّرق إليهــا؛ بــل كان م حــّرًرا و
وفقًــا ل مــا ظهــر مــن رســالته هــذه. ونــراه يعكــس شــخصّيًة مؤثّــرًة فيمــن حولــه، ب حيــث اجتمــع 
النــاس عليــه وحضــروا حلقاتــه. وال نســتطيع أن نقــول اســتناًدا إىل رســالته إّن ال مؤلّــف متصــّوف 

يّتبــع التصــّوف التقليــدّي إّال أنّــه مــن ال مؤّكــد لنــا أنّــه ي ميــل إليهــم وينافــح عنهــم.

مــن  ال متعّلقــة،  االصطالحــات  إىل كّل  رســالته  يف  يتطــّرق  جلــيب  حســام  أّن  وُلوحــظ 
قريــب أو بعيــد، برقــص الصوفيّــة، وأنّــه يســتقي معلوماتــه مــن أكثــر مــن عشــرين مصــدًرا. كمــا 
مذاهــب:  ثالثــة  إىل  والرقــص  القضيــب  وضــرب  الغنــاء  حكــم  مســألة  يف  الفقهــاء  آراء  قّســم 
حــة وبيّ ــن رأيــه  ال محّرمــون، والكارهــون، وال مبيحــون، ومذهــب ال مؤلّــف يف هــذه ال مســألة اإل
بصراحــة وَدَعَمــه بنقــوالت مــن ال مصــادر الفقهيّــة والتفســي ريّة وال حديثيّــة والكالميّــة والصوفيّــة. 
وظهــر جليّـًـا أّن صاحــب الرســالة يتمتّــع بب راعــة التعبي ــر عــن أفــكاره إّال أّن مســتواه يف براعــة 
االحتجــاج وقــّوة اإلقنــاع متوّســط. ومــن الواضــح أنّــه صــرف جــلَّ عنايتــه إىل نقــل النصــوص 
واالقتباســات مــن الكتــب وال مراجــع، إّال أّن يف النســخ الفرعيّــة أو يف بعضهــا تعليقــات نــّص 

عليهــا كفوائــد غــرر أو تعقيبــات تنــّم عــن جــودة فهمــه.
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صــورة الورقتي ــن األوىل واألخي ــرة مــن نســخة ال مكتبــة العامــة - َقْســَطُمونو، 
الرقــم: ١٣/٢٧٦ (رمزهــا ”ق“)
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صــورة الورقتي ــن األوىل واألخي ــرة مــن نســخة ال مكتبــة العامــة - غــازي عينتــاب (أو قونيــة)،
الرقــم: ٥/٦٥ (رمزهــا ”غ“)



145

بُوَالْط: ت حقيق «رسالة في رقص المتصّوفة»

 

تــورك - بــك أوغلــي، عثمــان َأْرِغي ــْن،  صــورة الورقتي ــن األوىل واألخي ــرة مــن مكتبــة أ
الرقــم: ١٢/٠٦٦٧ (رمزهــا ”أ“)
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شــا العامــة ب مدينــة جــوروم،  صــورة الورقتي ــن األوىل واألخي ــرة مــن مكتبــة حســن 
الرقــم: ٢/٨٦٤ (رمزهــا ”ح“)
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ب. النــص ال محقَّق

رســالة يف رقــص ال متصّوفة
ل حســام جليب

/ بســم هللا الرح مــن الرحيــم١

وبــه العــون٢ بعــد ح مــد٣ هللا٤ يف فعالــه،٥ والصــالة علــى نبيّــه م حّمــد وآله، والدعاء لدوام٦ 
دولــة الســلطان وُســاللته.٧ فيقــول العبــد الفقي ــر٨ الراجــي إىل رح مــة٩ ربّــه الكري ــم:١٠

[البحــث األول: آراء ال معارضي ــن لرقــص الصوفيّــة والطقــوس ال متعّلقــة به]

إنّــه قــد اتّفــق يف زماننــا أنّــه اْســُتفيت عن حال رقــص ال متصّوفة١١ فكثي ر مــن علمائنا األجّلة 
نّــه حــراٌم، ومســتحّله كافــٌر اتّباًعــا ل مــا ذكــره البــّزازّي١٢ يف فتــاواه١٣ حيــث قال: أفتــْوا 

وقــد نقــل صاحــب ال هدايــة فيهــا١٤ أّن ال مغــّين للنــاس١٥ إنّ ما ال تُقبل١٦ شــهادته ألنّه١٧ 

[١٨٦ظ]

غ - بســم اهلّل الرح مــن الرحيــم. ١
غ أ - وبــه العــون؛ ح: وبــه. ٢
ح: ال حمــد. ٣
ح: هلل. ٤
ق: وِفعالِــه. ٥
م. ٦ ّ ق ح + أ
غ أ: وســالله؛ ح: وســالمه. ٧
ق - الفقي ــر. ٨
غ: رح مة. ٩

غ + القديــر. ١٠
أ: الصوفيــة. ١١
هــو ال مــوىل العالِ ــم حافــظ الديــن بــن م حّمــد بــن م حّمــد  ١٢

بــن البــّزازي، لــه كتــاٌب مشــهوٌر يف  الَكــْرَدِري ال مشــهور 
لفتاوي البّزازيّة، وله كتاٌب يف مناقب  الفتاوي اشتهر 
اإلمــام األعظــم أيب حنيفــة رضــي هللا عنــه، وهــو كتــاٌب 
فــٌع يف الغايــة مشــتمٌل علــى ال َمطَالِــب العاليــة، ول ّمــا 
حــث مــع ال مــوىل الَفنَــاِري وغلــب هو  دخــل بــالَد الــروم 

عليــه يف الفــروع وغلــب ذلــك عليــه يف األصــول وســائر 
العلــوم، مــات رح مــة هللا عليــه يف أواســط رمضــان ســنة 
ســبع وعشــرين وث مــاين مئــة. انظــر: ال جواهــر ال مضيــة 
٥٦١/٢؛ الشــقائق النعمانيــة لطاشــكب ري  للقرشــي، 

زاده، ص ٢١.
ويف هامــش غ أ ح: وت مّســًكا بــه يف تكفي رهــم الطائفــة  ١٣

ال َمأنوسة بذكر هللا عّز وجّل وال متلّذذة بفكر هللا ال مّتبعة 
للمشــايخ ال معروفــة الشــأن يف العلــم واألدب والعرفــان، 
العصيــان،  وأشــنع  لتعّصــب  ا أفحــش  مــن  هلل  نعــوذ 
ومتمّســكهم ضعيــٌف علــى مــا َســنُبيّ ن، فيكــون ت مّســكهم 
كذلــك، فمــن العجــب كّل العجــب أن ي جت ــرئ أمثــاُل 
هلل  هــؤالء الُعَقــالء أن يكّفــر مثــَل ذلــك التكفي ــر، نعــوذ 

الكبي ــر مــن َذنْــب ال يوجــد لــه نظٌر.
أ - فيهــا. ١٤
ق - للنــاس. ١٥
ق غ: ال ُيقبــل. ١٦
ق: ألنّ هم. ١٧
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وضــرب  الغنــاء  هــذا٤  أّن  علــى  تفســي ره٣  يف  والُقْرطُــِيب٢ُّ  الكبي ــرة.١  علــى  ي جمعهــم 
والشــافعّي  ١٧٩ه/٧٩٥م]  [ت.  مالــك  عنــد  إلج مــاع  حــراٌم  والرقــص٦  القضيــب٥ 
٢٤١ه/٨٥٥م] يف مواضــع مــن كتابــه.٧ وســّيد  ٢٠٤ه/٨٢٠م] وأح مــد [ت.  [ت. 
١٠ صــرّح ب حرمتــه. ورأيــُت فتــوى شــيخ اإلســالم  الطائفــة شــيخ٨ ســّيد٩ أح مــد الَنَســِويُّ
ســّيد جــالل ال ملّــة والديــن الُكــْرَالِين١١ أّن مســتحّل١٢ هــذا الرقــص كافــٌر،١٣ ول ّمــا ُعلــم 
عنــد  كّشــافه  يف  الزم خشــرّي  وللشــيخ  مســتحّله.١٤  ُيكفَّــر  أن  لــزم  إلج مــاع  حرمتــه 
َ فَٱتَّبُِعوِن﴾ [آل عمــران ٣١/٣] اآليــة، كلماٌت  َّ تفســي ر قولــه تعــاىل:١٥ ﴿قُۡل إِن ُكنُتۡم ُتِبُّوَن ٱ
فيهــم١٦ يقــوم ب هــا عليهــم الطَّاّمــُة،١٧ ولصاحــب النهايــة١٨ واإلمــام ال محبــوّيب١٩ أيًضــا 

أشــّد مــن ذلــك.٢٠ إىل هنــا٢١ كالم البّزازّي.٢٢

غ: كبي ــرة. | ال هدايــة للمرغينــاين، ١٢٣/٣. ١
أ: الُقْرطُــِيبُّ. ٢
ق غ أ - يف تفســي ره. ٣
غ - هــذا. ٤
َضــْرُب اْلَقِضيــِب: ضــرب الُعــود علــى وتي ــرة م خصوصــة.  ٥

انظر: ب ريقة م حمودّية أليب سعيد ال خادمّي، ١٣٤/٤.
الرقــص: ال َخبَــُب، ويف التهذيــب: ضــرب مــن ال خبــب،  ٦

وهــو مصــدر رقــص يرقــص رقًصــا. انظــر: لســان العــرب 
البــن منظــور، «رقص».

ال جامع ألحكام القرآن للقرطيب، ٢٦٣/١٠ (اإلســراء  ٧
 /١٤ ٩٣/٢٠)؛  ٢٣٨ (طــه   /١١ ٣٧/١٧-٣٨)؛ 

٥١-٥٦ (لقمــان ٦/٣١).
غ: الشــيخ. ٨
غ - ســيد؛ أ: ســيدي. ٩

هــو أح مــد بــن م حمــد بــن زكــر أبــو العبــاس النســوي  ١٠
ريخ الصوفية،  الصــويف العال ــم الزاهــد، صاحــب كتــاب 
بــه، وذكــره ال خطيــب، وكان مــن أهــل  وهــو مفيــد يف 
القــرآن، وال حديــث، والعلــم، والزهــد، وكتابــه جليــل مفيد 
بــه، وتــوّيف بي ــن مكــة ومصــر، ســنة ســّت وتســعي ن  يف 
وثــالث مئــة. ولــه طبقــات الصوفيّــة. انظــر: طبقــات 
الشــافعيني أليب الفــداء، ٣١٠/١؛ الطريقــة ال محّمديّــة 

لب ركــوي، ص ٤٨٦.
هو جالل الدين بن ش مس الدين الُكْرَالِين ال َخَواِرْزِمي،  ١١

مــن فقهــاء ال حنفيّــة. كان عال مًــا فاضــًال. مــن تصانيفــه: 
الكفاية شــرح ال هداية، وتوّيف ســنة ســبع وســتي ن وســبع 

مئة. انظر: الفوائد البهية للكنوي، ص ٥٨؛ ال موسوعة 
الفقهيّــة الكويتيّــة لــوزارة األوقاف، ٤١٩/٢.

ق: مســتحيل. ١٢
ق - كافــٌر. ١٣
الطريقــة ال محّمديّــة لب ركــوي، ص ٤٨٧؛ الُدَرر الســنّية  ١٤

لعلمــاء ن جــد األعــالم، ٤٢٢/٩.
ح - تعــاىل. ١٥
ح - فيهــم. ١٦
الكّشــاف للزم خشــري، ٣٥٣/١ (آل عمران ٣١/٣). ١٧
ج الشريعة عمر بن عبيد هللا بن م حمود بن  ١٨ هو اإلمام 

أح مــد ال َمْحبُــويب ال حنفــي البخــاري، وهو صاحب ن هاية 
الكفايــة يف شــرح ال هدايــة ووالــده هــو صــدر الشــريعة 
األول وأخــوه برهــان الشــريعة م حمــود. تــوّيف ســنة تســع 
جلــيب،  لكاتــب  الوصــول  ســّلم  انظــر:  مئــة.  وســبع 

.٤١٧/٢
هو عبيد هللا بن مسعود بن عبيد هللا بن م حمود، صدر  ١٩

الشــريعة ال محبــويب، لــه تصانيــف مفيــدة، منهــا: التنقيــح 
يف أصــول الفقــه، وشــرحه ال مســّمى بـ التوضيــح وشــرح 
الوقايــة وم ختصــر الوقايــة. تــوّيف ســنة ســبع وأربعي ــن 
ج الت راجــم لقاســم بــن ُقطُلوبغــا،  وســبع مئــة انظــر: 

ص ٢٠٣.
لكفــر كفرهــم. ٢٠ مــر  أ + عــزم علــى أن 
ق ح: إىل هــذا. ٢١
جامــع الوجيــز للبــّزازي، ص ١٧٩ظ. ٢٢
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قــال الزم خشــرّي يف تلــك اآليــة:

وعــن ال حســن١ [ت. ١١٠ه/٧٢٨م] زعــم أقــوام علــى عهــد رســول هللا صلّــى هللا عليــه 
وســّلم أنّ هــم ي حبّــون هللا فــأراد أن ي جعــل لقول هــم تصديًقــا من عمل، فمن اّدعى م حبّـــته 
وخالــف ســّنة رســوله٢ فهــو كــّذاب، وكتــاب هللا يكّذبــه.٣ وإذا٤ رأيــَت َمــْن يذكــر م حّبة 
هللا ويصّفــق بيديــه مــع ذكــره ويطــرب وينعــر٥ ويصعــق، فــال تشــّك٦ يف أنّــه ال يعــرف ما 
هللا، وال يــدري مــا م حبّــة هللا ومــا تصفيقــه وطربــه ونعرتــه وصعقتــه٧ إّال ألنّــه تصــّور يف 
نفســه ال خبيثــة صــورًة مســتملحًة معّشــقًة،٨ فســّماها هللا ل جهلــه ودعارتــه،٩ ث ــّم صّفــق 
وطــرب١٠ ونعــر وصعــق علــى تصّورهــا، وربّ مــا رأيــَت ال مــّين قــد مــأل إزار ذلــك ال محــّب 
لدمــوع ل مــا رّققهــم١١ مــن  عنــد صعقتــه، وحُ ْمقــى العاّمــة حواليــه قــد ملــُؤوا أردان هــم 

حالــه، انتهــى كالمه.١٢

[البحــث الثــاين: آراء ال مبيحي ــن لرقــص الصوفيّــة ومتعّلقاتــه]

وقال اإلمام الرازّي يف تفسي ره الكبي ر،١٣ عامله هللا بلطفه ال خطي ر:١٤ «خاض١٥ صاحب 
لعاقــل  الكّشــاف يف هــذا ال مقــام يف الطعــن يف أوليــاء هللا تعــاىل١٦ وكتــب ههنــا مــا ال يليــق 

هو ال حســن البصرّي. ١
غ: رســول هللا. ٢
٣٢٣-٢٤ (آل عمــران  ٣ /٦ جامــع البيــان للطب ــري، 

.(٣١/٣
ق: فإذا. ٤
أ: وينعــق. ٥
ح: يشّك. ٦
ح - وصعقتــه. ٧
ح: يعشــقه. ٨
أ ح: وَعاَرتــه. ٩

أ - وطــرب ١٠
أ ح: رقّتهــم. ١١
الكّشــاف للزم خشــري، ٣٥٣/١ (آل عمران ٣١/٣). ١٢
لشــيُخ  ١٣ ا لزم خشــري  ا قــوَل  رّد  وقــد  ح:  هامــش  ويف 

سـَـ َمْرقـَْنِدي [أي: أبــو الليــث نصــر بــن م حّمــد بــن أح مد 
بن إبراهيم السمرقندي (ت. ٣٧٣ه/٩٨٣م)] وصاحُب 
التميـــي ز [هو أبو علّي م حمد بن خليل الَســُكوِينّ (ت. 
٧١٧ه/١٣١٧م)] يف تفســي ريهما أغلــظ ممّــا رّده اإلمــام 

ورّده أيًضــا العّالمــة إشــارًة، وال مــوىل َســْعُد الديــن صراحــًة 
بنــاًء علــى أّن مــراده الطعــُن يف الفقــراء الصوفيّــة علــى 
مــا هــو الظاهــر مــن كالمــه ال ُمْنبِــئ عــن غايــة كالمــه، 
فالبــّزازّي رح مــه هللا إن ُصــرف كالمــه إىل مــا َصــرف 
إليــه الفضــالُء ال مذكــورون، وأراد بقولــه فيهــم الفقــراَء 
الصوفيّــة، فــال ربــط يف كالمــه إذ أّول كالمــه كان يف 
الطائفــة ال مبتدعــة ال متشــّددة بضــرب الــدّف واســتعمال 
ال مزامي ر وغي رها، مع أنه قال يف أواخر كتابه: «ومن قال 
إّن هللا يَــرى وال يُــرى ُيكّفــر». وصاحــُب الكّشــاف مــن 
أصحــاب القائلي ــن، وإن ُصــرف إىل الطعــن يف الطعــن يف 
ال مبتدعــة ال مذكــورة حَ ْمــًال علــى مــا ُيقــال ح مــل ال مؤمــن 
علــى الصــالح، فــال كالَم لــه علــى الفقــراء؛ بــل هو عنايٌة 
منــه ب هــم يدفــع مــا يتمّســك بقــول صاحــب الكّشــاف 

البــّزازّي عنهــم، والعلــُم عنــد هللا.
ح - عاملــه هللا بلطفــه ال خطي ــر. ١٤
ل مبالغــة. ١٥ ويف هامــش أ ح: أي: شــرع 
غ ح - تعــاىل. ١٦
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أن يكتــب مثلــه يف كتــب ال هــزل.١ فَهــْب٢ أنّــه اجت ــرأ٣ علــى الطعــن يف أوليــاء هللا،٤ فكيــف اجت رأ 
العصمــة٧  هللا  نســأل  تعــاىل،٦  هللا  تفســي ر٥ كالم  يف  الفاحــش  الــكالم  ذلــك  مثــل  علــى كتــب 

وال هدايــة» انتهــى.٨

إلج مــاع  ث ــّم أقــول: مــا نقلــه٩ البــّزازي مــن أّن الغنــاء وضــرب القضيــب والرقــص حــراٌم 
ال مســّمى  ال منظومــة  شــرح  يف  ذُكــر  ألنّــه  صحيــح؛  فغي ــُر  وأح مــد١٠  والشــافعّي  مالــك  عنــد 
ألل حــان١٢ ُمبَــاٌح عنــد الشــافعّي، وكذلــك االســتماع مــا ل ــم يكــن  بـ ال حقائــق:١١ «أّن التغــّين 
ذلــك»، كــذا  أشــبه  ومــا  والرقــص  لقضيــب  الضــرب  وكذلــك  بعينــه،  بـــإنسان  َتْشــِبيٌب١٣  فيــه 
ذلــك  وغي ــر  لقضيــب  ال مالهــي كالضــرب  أصــوات  اســتماع  وعنــد  العمــدة،١٥  يف  ذُكــر١٤ 

َحــَراٌم، انتهى.١٦

حــة الغنــاء مــن الســلف مالــك بــن أنس وأهل  وذَكــر الشــيخ القشــي رّي: «أّن مــن قــال 
ال حجــاز كّلهــم١٧ يُبيحــون الغنــاء»،١٨ وأيًضــا قــال النــووّي:

حه١٩ ج ماعة منهم أهل احلجاز، وحّرمه أهل العراق، ومذهب٢٠  اختلفوا يف الغناء فأ
الشافعّي كراهته،٢١ وهو ال مشهور من مالك،٢٢ وقد اختارت الصحابة رضي هللا عنهم٢٣ 

ويف هامــش غ أ ح: هــزره. ١
ويف هامــش غ ح: خــذ. ٢
ويف هامــش أ: مــن ال جــرأة. ٣
هــم بكونــه ُمْعَتزِلِـــيًّا منكــًرا  ٤ ّ ويف هامــش غ أ: لعداوتــه إ

لكرامــة األوليــاء وحالــة ال مقرَّبي ن.
أ - تفســي ر. ٥
ح - تعــاىل. ٦
ويف هامــش غ أ ح: عــن مثــل هــذه ال جــرأة الشــنيعة  ٧

والفريــة ال منيعة.
مفاتيــح الغيــب للــرازي، ١٩٨/٨ (آل عمران ٣١/٣). ٨
أ: ومــا نقــل؛ ويف هامــش أ ح: أي: بعيــٌد مــا دلّــت  ٩

ال منقــوالت ال مذكورة.
جامــع الوجيــز للبــّزازي، ص ٣٣٦ظ. ١٠
حقائــق ال منظومــة لألفســنجي، ص ٢٥٨ظ. حقائــق  ١١

ال منظومــة يف شــرح منظومــة ال خالفيــات، للنســفي، 
ل مدينــة. هــي ل محمــود بــن م حمــد بــن  يف ال محموديــة 
داود اإلفســنجي اللؤلــؤي البخــاري، أبــو ال محامــد، فقيه 
حنفي، حافظ، مفســر. من أهل ب خارى، مولده ووفاته 

فيها. ال متوّىف ب ها ســنة واحد وســبعي ن وســّت مئة انظر: 
األعــالم للزركلــي، ١٨٢/٧؛ معجــم ال مؤّلفي ن لكّحالة، 

.١٩٥/١٢
ل حان. ١٢ ق: 
ويف هامش أ ح: هو إنشاٌد بشعر له يف الصحاح، يقال  ١٣

هــو تشــبيب بفالنــة أي: تشــّبب ب هــا. انظــر: الصحــاح 
ج اللغــة للجوهري، «شــبب».

غ أ - ذُِكــَر. ١٤
عمــدة القــاري للعيــين، ١٣٥/٢٠-٣٦؛ ١٧٦/٢١. ١٥
جامــع الوجيــز للبــّزازي، ص ٣٣٦ظ. ١٦
غ - كّلهــم. ١٧
الرســالة القشــي رية للقشــي ري، ٥٠٥/٢. ١٨
حه. ١٩ ح: وأ
غ: ومذهــب، صــح هامش. ٢٠
أ: كراهيتــه. ٢١
أ: يف مالــك. ٢٢
ق: رحم. ٢٣



151

بُوَالْط: ت حقيق «رسالة في رقص المتصّوفة»

غنــاء العــرب١ الــذي هــو اإلْنَشــاُد٢ / والتـََّرنُّ ــُم،٣ وأجــازوا ال ِحــَداَء٤ فعلــوه٥ ب حضــرة النــّيب 
عليــه الســالم، ومثــل هــذا ليــس ب حرام وال يُ جرِح الشــاهد.٦

وأيًضــا ذكــر الفاضــل األكمــل٧ يف شــرحه للمشــارق:٨ «قــد٩ اختلــف العلمــاء يف الغنــاء١٠ 
حــه ج ماعــٌة مــن أهــل ال حجــاز، وهــو رواية عن مالك وحّرمه أبو حنيفة [ت. ١٥٠ه/٧٦٧م]  فأ
َرحِ َمه هللا١١ وأهل العراق وكّرهه الشافعّي، وهو املشهور من مذهب مالك َرحِ َمه هللا»١٢ انتهى.

وذُكــر يف ال محيط:١٣

يَ ر الكبي ر١٤ عن أنس بن مالك [ت. ٩٣ه/ ذكر م حّمد [ت. ١٨٩ه/٨٠٥م] يف السِّ

[١٨٧و]

أ: الضــرب؛ ويف هامــش غ: أّمــا قــراءة أشــعار العــرب  ١
فمــا كان فيهــا مــن ذكــر الفســق وال خمــر والغــالم مكروٌه؛ 
ألنــه ذكــر الفواحــش. فتــاوى قاضيخــان لقاضيخــان، 

.٤٣٩/٢-٤٠
اِإلنشــاد: هــو َرفْــع الصــوت، ومنــه إنشــاد الشــْعر. انظــر:  ٢

ج العــروس للزبيدي، «نشــد».
لكســر  ٣ لتحريــك الصــوت. وقــد َرنِ ــَم  التَّـــَرنُّ ُم: الرَّنَ ــُم 

ج اللغــة  وترنّ ــم، إذا رّجــع صوتــه. انظــر: الصحــاح 
للجوهــري، «رن م».

ويف هامــش ق غ أ ح: ال حــداء: هــو ســوق اإلبــل،  ٤
لفتــح النفــخ،  لكســر مــن الســماع، والغنــاء:  والغنــاء: 
م ختــار  نظــر:  ا ليســار.  ا لقصــر  وا لكســر  لغــىن:  وا

الصحــاح للــرازي، «حدأ»، «غىن».
أ: وفعلــوه. ٥
ال منهــاج للنــووي، ١٨٢/٦-٨٨. ٦
هــو أكمــل الديــن م حّمــد بــن م حمــود البابــريت الرومــي.  ٧

هــو عّالمــة ال متأخّري ــن، وخات مــة ال محّققي ــن، لــه: شــرح 
مشــارق األنــوار، وشــرح ال هدايــة ال مســّمى بـ العنايــة، 
وشــرح أصــول البــزدوي ال مســّمى بـ التقريــر، وشــرح 
ال منــار ال مســّمى بـ األنــوار، وشــرح ألفيــة ابــن معطــي، 
وشــرح التلخيص يف ال معاين والبيان، وشــرح م ختصر 
ابــن ال حاجــب األصلــي، وشــرح الســراجّية، ومقّدمــة 
للجامــع  ال خالطــي  تلخيــص  وشــرح  الفرائــض،  يف 
الكبي ــر يف قطعتي ــن ل ــم يكمــل. وشــرح ت جريــد النصي ــر 
الطوســي ل م يكمل، وحاشــية على الكّشــاف إىل ت مام 
الزهراويــن. تــوّيف ســنة ســّت وث ماني ــن وســبع مئــة. انظر: 

ج الت راجــم لقاســم بــن ُقطُلوبغــا، ص ٢٧٦-٧٧.
قد يكون هذا الكتاب ت حفة األبرار يف شــرح مشــارق  ٨

األنــوار للبابــريت. البابــريت َشــرََح مشــارق األنــوار النبويــة 
مــن صحــاح األخبــار ال مصطفويّــة للصغــاين وســ ّماه 
ج  ت حفــَة األبــرار يف شــرح مشــارق األنــوار. انظــر: 
معجــم  ٢٧٧؛  ص  ُقطُلوبغــا،  بــن  لقاســم  لت راجــم  ا

ال مؤّلفي ــن لكّحالــة، ٢٩٨/١١.
غ: وقــد اختلف. ٩

ألل حــان يف  ١٠ ويف هامــش غ: الغنــاء عرفًــا ترديــد الصــوت 
الشــعر مــع انضمــام التصفيــق ال مناســب ل هــا، فلم يتحّقق 
الغنــاء بفقــدان قيــد مــن الثالثــة كــون األل حــان يف الشــعر 
ألل حــان ومناســبة التصفيــق ل هــا، فهــو  وانضمــام التلفيــق 
ن. قهســتاين يف  مــن أنــواع اللعــب وكبي ــرة يف ج ميــع األد

الكراهيّــة. جامــع الرمــوز للقهســتاين، ص ٥٣٨.
ق أ: رح مــه؛ ح - رح مــه. ١١
أ ح - َرحِ َمــه هللا. ١٢
ال محيــط الب رهــاين لب رهــان الديــن م حمــود بــن أح مــد بن  ١٣

ال مــازه بــن عبــد العزيــز ال مذكــور (ت. ٦١٦ه/١٢١٩م). 
هــي أربــع م جلّــدات، يف الفقــه. هــي سـُـ ّميت الذخي ــرة، 
شــرح ال جامــع الصغي ــر للشــيباين، التجريــد وكّلهــا يف 
فــروع الفقــه ال حنفــي، وتتّمــة الفتــاوى. انظــر: ســّلم 
الوصــول لكاتــب جلــيب، ٢٨٥/٢؛ األعــالم للزركلــي، 

١٦١/٧؛ معجــم ال مؤّلفي ــن لكّحالــة، ١٤٧/١٢.
غ: التيسي ر الكبي ر. | شرح السي ر الكبي ر للسرخسي،  ١٤

ص ١٠٠.
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٧١١-٧١٢م] رضــي هللا عنــه١ أنّــه دخــل٢ علــى أخيــه البـَرَاِء بن مالك٣ [ت. ٢٠ه/٦٤١م] 
َس لإلنســان أن  وهــو كان يتغــّىن،٤ قولــه٥ وهــو كان٦ يتغــّىن بظاهــره حّجــٌة ل مــن يقول: ال 
يتغــّىن بــه٧ إذا كان ُيســمع وُيؤنــس نفســه، وإنّ مــا ُيكــره إذا كان ُيســمع وُيؤنــس غي ــره. ومــن 
َس به٨ يف األعراس والوليمة وإن كان ذلك٩ نوع١٠ ل هو،١١ وكذلك  الناس من يقول: ال 
التغــّين. ومنهــم مــن قــال: إذا كان يتغــّىن ليســتفيد بــه َنظْــَم اْلَقَواِيف ويصي ر فصيح اللســان ال 
س به.١٤  س به. ومنهم من قال:١٢ إذا كان وحده فتغّىن١٣ لدفع الوحشة عن نفسه فال 
وبه١٥ أخذ ش مس األئّمة الَسَرْخِسيُّ [ت. ٤٨٣ه/١٠٩٠م]، وإنّ ما ال مكروه على قول هذا 
القائل ما يكون على سبيل اللهو،١٦ وذكر شيخ اإلسالم١٧ [ت. ٤٨٣ه/١٠٩٠م]: «أّن 

ج ميع ذلك مكروه عند علمائنا وعند أيب ليلى ي حّل الغناء مطلًقا» انتهى.١٨
وذُكر١٩ يف الكتب الشافعّية ال ُمحرَّر،٢٠ واألنوار،٢١ واللَُّباب،٢٢ وشرحه،٢٣ وال حاوي:٢٤

ق: َرحِ َمه. ١
ق: دخل. ٢
هــو الب ــراء بــن مالــك بــن النضــر األنصــاري. أخــو أنــس  ٣

بن مالك ألبيه وأّمه، وشــهد ُأُحداً وال خندق وال مشــاهد 
كّلها مع رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم إّال بدًرا، وكان 
شــجاًعا ِمْقداًمــا. وكان يف مظهــره ضعيفــا متضعفــا. قتــل 
مئــة شــخص مبــارزة، عــدا مــن قتــل يف ال معــارك. انظــر: 

أســد الغابة البن األثي ر، ٢٠/١.
ال مســتدرك للحكم النيســابوري، ٣٣٠/٣. ٤
ق + تــع. ٥
أ - وهــو كان. ٦
ق غ أ - بــه. ٧
أ ح - بــه. ٨
أ - ذلــك. ٩

غ - نــوع. ١٠
غ: عــن ل هو. ١١
ق - مــن قــال. ١٢
أ: فيغــّىن. ١٣
س بــه. ١٤ ق غ ح: ال 
أ - وبــه. ١٥
اللهــو: صــرف ال هــّم ب مــا ال ي حســن أن يصــرف بــه،  ١٦

اللهو: االستمتاع بلذات الدنيا واللعب، العبث. انظر: 
الكليّــات أليب البقــاء ال حنفــي، «ل هــو».

قد يكون ُقِصَد بشــيخ اإلســالم اإلمام م حّمد بن حســي ن  ١٧

البخاري، ال حنفي، ال معروف ببكر خواهر زاده، أو خواهر 
زاده، فقيه، ن حوي. كان شيخ األحناف فيما وراء النهر. 
ره: ال مبسوط يف خ مسة  مولده ووفاته يف ب خارى. من آ
عشــر م جلّــًدا، شــرح ال جامــع الكبي ــر للشــيباين، وشــرح 
م ختصر القدوري وكاله ما يف فروع الفقه ال حنفي. توّيف 
ســنة ثــالث وث ماني ــن وأربــع مئــة. انظــر: ال جواهر ال مضية 
ج الت راجم لقاسم بن ُقطُلوبغا، ص  للقرشي، ٢٣٦/١؛ 

٢٥٩؛ األعــالم للزركلي، ١٠٠/٦.
ال محيط الب رهاين البن مازة، ٣٦٩/٥-٧٢، ٣١٦/٨. ١٨
غ: وذلك. ١٩
ال محــّرر لعبــد الكري ــم الرافعــي، ص ٤٩٦. ال محــّرر هــو  ٢٠

يف فــروع الشــافعية، هــو كتــاب معتب ــر، مشــهور بينهــم. 
كتبه عبد الكري م بن م حمد بن عبد الكري م، أبو القاسم 
الرافعــي القزويــين، فقيــه، مــن كبــار الشــافعية، كان لــه 
م جلــس بقزويــن للتفســي ر وال حديــث، وتــويف ســنة ثــالث 
وعشــرين وســّت مئة. انظر: طبقات الشــافعية الكب رى 

للســبكي، ٢٩٢/٨؛ األعــالم للزركلــي، ٥٥/٤.
األنوار ألعمال األبرار ألردبيلي، ٥٢٤/٣-٢٦. األنوار  ٢١

لعمــل األبــرار هــو يف فقــه الشــافعي. وهــو كتــاب معتب ــر، 
متداول. جُ ِمَع فيه ما تعم به البلوى من ال مسائل ال مهّمة، 
غي ر ال مذكورة يف ال معتب رات. وهو م جلدان لطيفان َعِظيم 
النفع اختصر به الروضة وغي رها وجعله خالصة ال مذهب. 
انظــر: طبقــات الشــافعية لتقــّي الديــن بــن قاضــي شــهبة، 

١٣٨/٣؛ كشف الظنون لكاتب جليب، ١٩٥/١.
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أّن الغنــاء ب مجــّرد١ الصــوت مــن غي ــر آلــة وســ ماعه مكروهــان غي ــر م حّرميْ ــن، وضــرب 
القضيــب مكــروه غي ــر م حــّرم، والرقــص غي ــر م حــّرم؛ ألنّه م جّرد حركات على اســتقامة، 
وقــد ثبــت أّن النــّيب عليــه الســالم وقــف لعائشــة [ت. ٥٨ه/٦٧٨م] رضــي هللا عنهــا٢ 
يســت رها وهــي تنظــر إىل ال حبشــة٣ وهــم يزفنــون أي: يرقصون. قــال ال حليمّي:٤ «الرقص 
٥ يشــبه أفعال ال مخّنثي ن٦ حراٌم على الرجال والنســاء» انتهى.٧ ــٌر وتـََثنٍّ الذي فيه َتَكسُّ

وذكــر جــالل الديــن٨ يف حاشــية األنــوار:٩ «ل ــْم يُبيّ ــن الرافعــّي١٠ [ت. ٦٢٣ه/١٢٢٦م] 

هــو اللبــاب يف الفقــه لعبــد الغفــار بــن عبــد الكري ــم  ٢٢
القزويين. اللباب هو يف الفقه الشافعي، وهو م ختصر. 
انظــر: طبقــات الشــافعية الكب ــرى للســبكي، ٢٧٧/٨؛ 

ســّلم الوصول لكاتب جليب، ٢٨٨/٢.
هــو الُعجــاب يف شــرح اللبــاب لعبــد الغّفــار بــن عبــد  ٢٣

الشــافعية  فــروع  يف  هــو  الُعجــاب  القزويــين.  الكري ــم 
مشــهور يف م جّلدين. انظر: طبقات الشــافعية الكب رى 
٢٧٧/٨؛ ســّلم الوصــول لكاتــب جلــيب،  للســبكي، 

٢٨٨/٢؛ هديّــة العارفي ــن للبغــدادي، ٥٨٧/١.
ال حاوي الصغي ر للقزويين، ص ٦٦٩. ال حاوي الصغي ر  ٢٤

هــو اختصــار لإلرشــاد يف فــروع الشــافعية، وُعِمــَل عليــه 
شــرح يف م جّلديــن. انظــر: طبقــات الشــافعية الكب ــرى 
٢٧٧/٨؛ ســّلم الوصــول لكاتــب جلــيب،  للســبكي، 

.٢٨٨/٢
غ: ل مجــّرد. ١
ق: رحم. ٢
ق: ال حبشــة؛ أ: ال حشــبته، صح هامش. ٣
هو ال حسي ن بن ال حسن بن م حّمد بن حليم، البخاري،  ٤

الشــافعي أبــو عبــد هللا، أحــد الشافعيـــي ن ب مــا وراء النهــر، 
لقّفــال،  ا بكــر  أيب  أســتاذه  بعــد  وآدب هــم،  وأنظرهــم، 
وكان مقّدمًــا، فاضــًال كبي ــًرا لــه مصّنفــات مفيــدة، مــن 
تصانيفــه: منهــاج الديــن يف شــعب اإلي مــان يف ن حــو 
ت الساعة وأحوال القيامة. توّيف  ثالث م جّلدات، آ
يف ربيــع األول ســنة ثــالث وأربــع مئــة. انظــر: ال جواهــر 
ال مضيــة للقرشــي، ٣٠٠/٢؛ طبقــات الشافعيـــي ن أليب 

الفداء، ٣٥٠/١.
أي:  ٥ ُشــَدْن:  ُدوَ ُشــَدْن. |  ُدوَ  : أ ق  هامــش  ويف 

للغة الفارســية. االن حنــاء 
هــو ال خنثــى الــذي لــه مــا للذكــر ومــا لألنثى. واالن خناث  ٦

واشــتقاق  تليينــه،  لــكالم  ا وت خنيــث  والتكّســر،  لتثــّين  ا
ث  ال مخّنث منه، وج مع ال خنثى ال خناث كاألنثى واإل
وال خناثى كال ُحبـَْلى وال ُحَباَىل. انظر: طلبة الطلبة لنجم 

الدين النســفي، ص ١٧١.
ال منهــاج يف شــعب اإلي مــان للَحِليمــي، ٩٦/٣؛ روضــة  ٧

الطالبي ــن البــن شــرف النووي، ٢٢٧/١١-٣٠.
هــو جــالل الديــن م حّمــد بــن أســعد الصديقــي الــدّواين  ٨

مفّســر،  منطقــي،  حكيــم،  متكلّــم،  فقيــه،  الشــافعي. 
مشــارك يف علوم. من تصانيفه الكثي رة: شــرح التهذيب 
للتفتــازاين يف ال منطــق، شــرح عقائــد اإلي مــان لعضــد 
الديــن اإلي جــي تعليقــة علــى األنــوار لعمــل األبــرار 
لألردبيلي يف الفقه الشــافعي. توّيف ســنة ســبع وتســع مئة 
انظــر: الضــوء الالمــع للســخاوي، ١٣٣/٧؛ كشــف 

الظنــون لكاتــب جليب، ١٩٥/١.
أ: يف حاشــيته. | هــي حاشــية علــى األنــوار لعمــل  ٩

األبــرار  لعمــل  األنــوار  علــى  حاشــية  هــو  األبــرار. 
هديّــة  نظــر:  ا لشــافعي.  ا لفقــه  ا فــروع  يف  لألردبيلــي 
ل مؤّلفي ــن  ا معجــم  ٢٢٤؛  /٢ للبغــدادي،  لعارفي ــن  ا

لكّحالــة، ١٨٤/٧.
هــو عبــد الكري ــم بــن م حّمــد الرافعــي القزويــين. فقيــه،  ١٠

أصــويل، م حــّدث، مفّســر، مــؤرّخ. مــن تصانيفــه: فتــح 
١٦ م جلّــًدا،  العزيــز علــى كتــاب الوجيــز للغــزايل يف 
وشــرح ال محــّرر وســ ماء الوضــوح وكاله مــا يف فــروع 
الفقه الشــافعي، وشــرح مســند الشــافعي يف م جّلدين، 
والت رتيب، واألمايل الشــارحة على مفردات الفات حة، 
والتدويــن يف أخبــار قزويــن، ولــه شــعر. انظــر: طبقــات 
معجــم  ٢٩٢؛  /٨ للســبكي،  لكب ــرى  ا فعية  لشــا ا
٣/٦؛ كشــف الظنــون لكاتــب  ال مؤّلفي ــن لكّحالــة، 

جليب، ٣٩٤/١.
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َثنٍّ وال َتَكسٌُّر هل هو مكروه أو مباح؟ فإنّه عبّ ر بقوله ال حيّرم، واملسألة  حكم الرقص الذي ليس فيه تـَ
خمتلف فيها، فذهب القّفال١ [ت. ٣٦٥ه/٩٧٥م] كما حكاه عنه يف البحر٢ إىل الكراهة».٣

 وكذلك الغّزاِيلّ يف الوســيط٧ وهو مقتضى 
وقال الَقيـَْرَواِين٤ُّ يف العمدة:٥ «الرقص مباح».٦

كالم أيب علّي٨ واحلليمّي، وأشار القاضي حسي ن٩ والغّزايل يف اإلحياء إىل أنّه إن كان من أهل 
األحــوال الذيــن يقومــون بوجــد فيبــاح ل هــم ويكــره لغي رهــم،١٠ وصــرّح بــه األســتاذ١١ أبــو منصور،١٢ 
حــة الغناء والرقص  وذكــر اإلمــام الغــّزاّيل يف اإلحيــاء: «فهــذه ال مقايـــيس والنصــوص تدّل على إ

َرِق وال ِحــَراِب والنظــر إىل رقص ال حبشــة والزنوج».١٤ لــدَّ ١٣ واللعــب ِ لــدُّفِّ والضــرب ِ

هــو اإلمــام أبــو بكــر م حّمــد بــن علــّي القّفــال الشاشــّي.  ١
فقيــه، م حــّدث، مفّســر، أصــويل، لغــوي، شــاعر. ولــد 
يف الشــاش، ورحــل يف طلــب ال حديــث إىل خراســان 
والعراق وال حجاز والشام والثغور، وانتشر عنه ال مذهب 
الشــافعي فيمــا وراء النهــر، مــن تصانيفــه الكثي ــرة: كتاب 
يف أصــول الفقــه، وشــرح الرســالة للشــافعي التقريــب 
يف ســّت م جلّــدات، وكتــاب يف م حاســن الشــريعة، 
مئــة  وثــالث  وثالثي ــن  ســّت  ســنة  تــه  وفا والفتــاوى. 
انظــر: طبقــات الشــافعية الكب ــرى للســبكي، ٢٠٠/٣؛ 

طبقــات الشافعيـــي ن أليب الفــداء، ٢٦٨/١.
هــو ب حــر ال مذهــب لعبــد الواحــد بــن إســ ماعيل بــن  ٢

١١٠٨م).  ٥٠٢ه/ ِين (ت.  لــَرْوَ أح مــد بــن م حّمــد ا
ب حــر ال مذهــب مــن ال مطــّوالت الكبــار، و لــه مناصيص 
يف  وصنّــف  ال مؤمــن،  وحليــة  والــكايف،  الشــافعي، 
األصــول وال خــالف، وكّلهــا يف فــروع الفقــه الشــافعي. 
انظــر: طبقــات الشــافعية الكب رى للســبكي، ٥٢٥/١.

ين، ٣١٤/١٤. ٣ ب حــر ال مذهــب للرو
هــو أبــو علــي ال حســن بــن رشــيق القي ــرواين. شــاعر،  ٤

عروضــي، كثي ــر  حــاذق،  ديــب،  أ لغــوي،  ن حــوي، 
دَّب علــى الَقــزاز القي ــرواين وغي ــره. وكان  التصنيــف، 
أبــوه ُروميًــا وبينــه وبي ــن ابــن شــرف األديــب مناقضــات، 
ولــه يف الــرّد عليــه تصانيــف، ولــه األن مــوذج والشــذور 
ريــخ قي ــروان، والعمــدة، ورفع اإلشــكال  يف اللغــة، و
لَقي ــروان ســنة ســّت وخ مســي ن  ودفــع ال محــال. تــوّيف 
وأربع مئة عن ســّت وســتي ن ســنة. انظر: ســّلم الوصول 

لكاتــب جلــيب، ٢٢/٢.
أ - يف العمــدة. | هــي العمــدة يف صناعــة الشــعر، شــرح  ٥

املوطأ ملالك. انظر: ت راجم ال مؤلفي ن حملفوظ، ٣٥٤/٢.
العمــدة للقي رواين،٢٩/١-٣٠. ٦
الوســيط للغّزايل، ٣٥٢/٧. ٧
أي: هو أبو علي ال حســن بن رشــيق القي رواين. ٨
أبــو علــي ال حســي ن بــن م حمــد بــن أح مــد ال مــرورودي  ٩

لقاضــي صاحــب التعليقــة  الفقيــه الشــافعي ال معــروف 
يف الفقــه؛ كان إمامًــا كبي ــًرا صاحــب وجــوه غريبــة يف 
ال مذهــب، أخــذ الفقــه عــن أيب بكــر القّفــال ال مــروزي، 
وصّنف يف األصول والفروع وال خالف، ول م يزل ي حكم 
بي ــن النــاس ويــدرس ويفــيت، وأخــذ عنــه الفقــه ج ماعة من 
األعيــان. مــن تصانيفــه تعليقــة يف الفــروع. وتــوّيف يف 
ســنة اثنتي ــن وســتي ن وأربــع مئــة ب مــروروذ. انظــر: وفيــات 

األعيــان البــن خلكان، ١٣٤/٢.
إحيــاء علــوم الديــن للغزايل، ٣٠٤/٢. ١٠
ق: أستاذ. ١١
قــد يكــون األســتاذ أبــو منصــور عبــد القاهــر بــن م حمــد  ١٢

البغــدادي الفقيــه الشــافعي األصــويل األديــب؛ ال معــروف 
بــن الصبــاغ الشــافعي، وكان ماهــًرا يف فنــون عديــدة 
خصوًصــا علــم ال حســاب، فإنــه كان متقنًــا لــه ولــه فيــه 
لفرائــض والنحــو. وتــويف  فعــة، وكان عارفًــا  تواليــف 
ســنة تســع وعشــرين وأربــع مئــة ب مدينــة إســفراين، مــن 
لتولــد،  تصانيفــه: كتــاب التكملــة، إبطــال القــول 
ويل متشابه األخبار، وتفضيل الفقي ر الصابر على  و
الغــين الشــاكر، وبلــوغ ال مــدى مــن أصــول ال هدى... 
إل ــخ. انظــر: وفيــات األعيــان البن خلكان، ٢٠٣/٣.

لدُّفوف. ١٣ ِ أ: 
إحيــاء علــوم الديــن للغزايل، ٢٧٨/٢-٧٩، ٣٣٨. ١٤
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[البحــث الثالــث: حكــم اللهــو واللعب]

وقــال١ يف موضــع آَخر:

اللهــو مــن حيــث إنــه ل هــو ليــس ب حــرام، فلعــب ال حبشــة ورقصهم ل هــو، وقد كان النّيب٢ 
عليــه الســالم٣ ينظــر إليــه وال يكرهــه؛٤ بــل اللهــو واللعــب ال يُؤاخــذ هللا بــه إن ُعــِينَ بــه 
أنه فعل ال فائدة فيه، فإّن اإلنســان لو َوّظف على نفســه أن يضع يده على رأســه يف 
َ يَُؤاِخُذُكُم  اليوم مئة مّرة، فهذا٥ َعَبٌث ال فائدة فيه، وال ي حرم؛ بل قال هللا تعاىل: ﴿
يَۡمٰنُِكۡم﴾ [البقرة، ٢٢٥/٢]، فإذا كان ذكر اسم هللا على الشيء وال مخالفة 

َ
ُ بِٱللَّۡغوِ ِفٓ أ َّ ٱ

لشــعر والرقص؟٨ فيــه مــع أنّــه ال فائــدة فيــه٦ ال يؤاَخــذ بــه، فكيــف / يؤاَخذ٧ 

وقــال يف موضــع آَخر:

اللهــو واللعــب مبــاح. وأّي ل هــو يزيــد علــى ل هــو ال حبشــة والزنــوج يف لعبهــم، وقــد ثبــت 
حتــه؟ علــى أّين أقــول: «اللهــو يــرّوح القلــب١٠ وي خّفــف عنــه إعيــاء الفكــر  لنــّص٩ إ
والقلــوب إذا كرهــت ُعميــت، وتروي حهــا إعانــٌة ل هــا علــى ال جــّد، واللهــو١١ معي ــن علــى 
ال جــّد، وال يصب ــر١٢ علــى ال جــّد ال محــض إّال نفــوس األنبيــاء عليهــم الســالم، فاللهــو 
دواء القلــب١٣ عــن داء اإلعيــاء١٤ وال مــالل، فينبغــي أن يكــون مباًحــا؛ لكــن ال ينبغــي 

أن يســتكثر منــه، كمــا ال يســتكثر مــن الــدواء؛ فــإًذا اللهــو علــى هــذه النيّــة قربة».١٥

[البحــث الرابــع: حكــم الســماع والوجد وما شــابه ذلك]

وقــال يف موضــع آَخــر منه:
ِاْعَلْم أّن السماع١٦ هو األّول، أي: األمر الواقع أّوًال،١٧ ويثمر السماع حالًة يف القلب، 

[١٨٧ظ]

أي: أبــو حامــد الغّزايل. ١
ح - النــّيب. ٢
ح - عليه الســالم ٣
ق: وال يكــره. ٤
ق: فهذه. ٥
ح - فيــه. ٦
ق: يؤَخذ. ٧
إحيــاء علــوم الديــن للغزايل، ٢٨٤/٢. ٨
٩ . لنــصِّ غ - 

غ - القلــَب. ١٠

غ - واللهــو. ١١
ق ح: تصي ــر؛ أ: يصي ــر. ١٢
ق - القلــب. ١٣
ويف هامــش أ: يقــال أعيــي الرجــل يف َمْشــِيه فهــو ُمعِــٍي  ١٤

لت رِكــيِّ يُورِْلَمــْق؛ ح + يُورِْلَمــْق. إذا عجــز وفت ــر، اإلعيــاء 
إحيــاء علــوم الديــن للغّزايل، ٢٨٧/٢. ١٥
الَســَماَع: كّل َما يســتلّذه اإلنســان من صوت طّيب فهو  ١٦

س ماع. انظر: الكلّيات أليب البقاء ال حنفي، «س مع».
غ - أي: األمــر الواقــع أّوًال، صــح هامــش؛ ح - أي:  ١٧

األمــر الواقع أّوًال.
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فيُســّمى  موزونــة،  غي ــر  ب حركــة  إّمــا  ت حريــك األعضــاء،  الوجــد  ويثمــر  الوجــد،١  ُيســّمى 
االضطــراب، وإّمــا ب موزونــة،٢ فيُســّمى التصفيــق والرقــص،٣ وهــو ســبب ت حريــك الســرور٤ 
والنشاط، وكّل سرور مباح، فيجوز ت حريكه ولو كان ذلك حراًما ل ما نظرت عائشة٥ إىل 
ال حبشــة مــع النــّيب عليــه الســالم وهــم يرقصــون،٦ ويف بعــض الروايــة أنــه عليه الســالم٧ قال 
لعائشــة رضــي هللا عنهــا:٨ أَتُ ِحبِّي ــَن أن تنظــري إىل زفــن ال حبشــة؟٩ والَزفْــُن الرقــص، وذلــك 
يكون بفرح أو شوق، فحكمه حكُم ُمَهيِِّجِه،١٠ إن كان فرحه م حموًدا فهو م حموٌد،١١ 
والرقــص يزيــده ويؤّكــده،١٢ وإن كان مباًحــا فهــو مبــاح، وإن كان مذموًمــا فهــو مذمــوم. 
نـََعــْم، ال يليــق اعتيــاد١٣ ذلــك ب مناصــب األكابــر وأهــل القــدوة؛١٤ ألنــه يف األكثــر يكــون 
عــن ل هــو١٥ ولعــب ومــا لــه صــورة اللعــب مســتحقر١٦ يف أعي ــن النــاس، فينبغــي أن جيتنبــه 

املقتــدى بــه١٧ لئــّال يصغُــر يف أعي ــن النــاس، فيت ــرك االقتداء به، انتهى كالمه َرحِ َمه هللا.١٨

هــذه ال جملــة األخي ــرة أكثــر مالءمــة للتعبي ــر عنهــا علــى  ١
النحــو التــايل: ُتســّمى الوجــد. الوجــد: هــو مــا صــادف 
القلــب مــن فــزع أو غــم أو رؤيــة معــىن مــن أحــوال اآلخرة 
أو كشــف حالــة بي ــن العبــد وبي ــن هللا عــّز وجــّل. انظــر: 

ذي، ص ١١٢. التعــّرف للــكال
غ: موزونة. ٢
إحيــاء علــوم الديــن للغزايل، ٢٦٨/٢. ٣
أ: ت حريك ســبب الســرور. ٤
أ ح + رض. ٥
ويف هامــش أ: فــإن قــّوة اجتهــاده مشــهورٌة بي ــن الفحــول  ٦

ومذكــورة يف مســّلمات كتــب األصــول، أي: الكتــب 
لتوضيــح  وا لتلويــح  ا مثــل  لعلمــاء،  ا بي ــن  ل مســّلمة  ا
وغي ره مــا؛ ويف هامــش أ: قــال اإلمــام الغــّزايل مــن: «أّن 
الرقــص مبــاٌح، إذا ل ــم يقصــد بــه ال ُمــَراءاة؛ ألنّــه ســبٌب 
يف ت حريــك الســرور والنشــاط، وكّل ســرور مبــاٌح جــاز 
ت حريكــه ولــو كان حراًمــا ل مــا نظــرت عائشــة رضــي هللا 
عنهــا إىل ال حبشــة مــع رســول هللا عليــه الســالم وهــم 
يزفنــون إىل هنــا كالمــه». [إحيــاء علــوم الديــن للغّزايل، 
٢٧٧/٢]؛ ويف هامــش أ: إن قيــل: «إّن حــل رقــص 
ال حبشــة يف اللعــب ال يفيــد حــلَّ الرقــص يف العبــادات؛ 
ألّن بينهمــا بــوً بعيــًدا»، ُأجيــب بـــ : «أّن هــذا الســؤال 
حــة الرقــص الــذي ن حــن  علــى اإلمــام ويكفينــا إفتــاُؤه 
فيــه علــى أنــه لــه أن يقــول إذا كان مباًحــا لســرور النفــس 
الــذي ال عاقبــَة لــه، فكونــه مباًحــا لســرور الــروح الذي له 

منافــُع أخــرى هــو أوىل وأحرى».

ح + أنــه عـــ م. ٧
ق أ: رح مهــا؛ ح - رح مهــا. ٨
ويف هامــش أ: قالــت عائشــة رضــي هللا عنهــا: «كان  ٩

لدَّرق وال حراب، فأ ســألت  يوم عيد يلعب الســودان 
رســول هللا عليــه الســالم»، قــال: «تشــهدين تنظريــن؟» 
فقلُت: «نعم»، فأقامين وراءه، وكان خّدي على خّده، 
حــىت َمَلْلــُت قــال: «حســُبِك؟»، قلــُت: «نعــم»، قــال: 
«فاذهيب». كذا يف شــرح ال مشــارق وغي ره. | صحيح 
البخاري، أبواب العيدين ٢؛ السنن الكب رى للنسائي، 

.(٨٩٠٢) ١٨١/٨
ويف هامــش غ أ ح: إىل مــا يهيــج الفــرح كالوصــول إىل  ١٠

ال محبــوب، فــإن كان ال محبــوب مشــروًعا ُحبّــه يكــون 
الفــرح ال مرتّــب عليــه م حمــوًدا وإال فــال، وكــذا الشــوق، 

وهللا أعلم.
غ أ - فهــو م حمــود. ١١
غ أ ح + فهــو م حمــود. ١٢
ويف هامــش أ ح: يف ذكــر االعتيــاد إشــعار ل محموديّـــته  ١٣

. ً لــه أحيا
ويف هامــش ح: أي: اقتــداء النــاس. ١٤
ق: يف ل هــو. ١٥
غ - مســتحقر، صــح هامــش. ١٦
ق: ال مقتــدى بــه. ١٧
هامــش  ١٨ ويف  هللا؛  َرحِ َمــه  ح -  وســالمه؛  عليــه  غ + 

أ ح: فينقطع االقتداء يف األمور الدينّية. | إحياء علوم 
الديــن للغّزايل، ٣٠٤/٢.
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بُوَالْط: ت حقيق «رسالة في رقص المتصّوفة»

[البحــث ال خامــس: رأي ال مؤلّــف ال مؤيــد لرقــص الصوفيــة والطقــوس ال متعّلقة به]

ث ــّم أقــول: فُعلــم مــن هــذه ال منقــوالت أّن حرمــة األمــور ال مذكــورة١ ال يثبــت مــن هــؤالء 
األئّمــة الــيت ذكرهــم؛٢ بــل إنّ مــا يثبــت مــن علمائنــا األئّمــة ال حنفيّــة،٣ حيــث ذُكــر يف كتبهــم أّن 
لقضيــب والغنــاء وغي ــر ذلــك حــرام، فاألوىل أن يذكرهم يف عداد  اســتماع ال مالهــي كالضــرب 

القائلي ــن ب حرمتهــا؛ لكنّــه عكــس األمــر كمــا تــرى.

ث ّم نقول:٤ فُعلم٥ من هذا أّن تكفي ر٦ مستحلُّ الرقص ههنا٧ راجٌع٨ إىل تكفي ر٩ كثي ر من 
ال مجتهديــن القائلي ــن ب حلّــه؛ بــل إىل تكفي ــر َمــْن يُ حــّل الغنــاء وضــرب القضيــب مــن ال مجتهدين 
ّ نقــول:  أيًضــا،١٠ وليــس هــذا إّال هــدم الديــن وطريــق االجتهــاد لالشــت راك يف العلّــة.١١ علــى أ
إلج مــاع إنّ مــا يكــون كفًرا إذا كان ذلك اإلج مــاع إج ماَع الصحابَة  إّن إنــكار ال حكــم الثابــت 
رضــوان هللا عليهــم،١٢ وكان إج ماًعــا قطعيًّــا وأّىن يثبــت ذلــك؛ إْذ لــو ل ــم يكن كذلك؛ بل يكون 
لتواتــر١٤ إج ماعهــم؛ بــل يثبــت١٥  ن ل ــم يثبــت  إج مــاَع غي ــر الصحابــة١٣ أو ل ــم يكــن قطعيًّــا 
آلَحــاِد، فــال يكــون كفــًرا، ُصــرّح بــه١٦ يف كتــب األصــول،١٧ حيــث ذُكــر فيهــا:  ــْهَرِة أو  لشُّ

أ - ال مذكــورة. ١
ويف هامــش غ أ ح: أي: مــن األئّمــة الثالثــة مالــك  ٢

والشــافعي وأح مد.
هــذه ال جملــة األخي ــرة أكثــر مالءمــة للتعبي ــر عنهــا علــى  ٣

النحــو التــايل: ال تثبــت مــن هــؤالء األئمــة الذين ذكرهم؛ 
بــل إن مــا تثبــت مــن علمائنــا األئّمــة ال حنفّية.

ق: يقول؛ ويف هامش ق: يقول: «وال مثبت من النسخ  ٤
الفرعية»؛ ويف هامش غ أ: يف قوله ث م نقول: بعد قوله 
ن ال مقــول األول اعت ــراٌض منــه  أّوًال، أقــول: إشــعار 
على البّزازّي، وأن ال مقول الثاين جواٌب منه ومن ج ملة 
الفقــراء عّمــا قالــه البــّزازّي، وهــذا مــن لطافــة طبعــه حيــث 
عــّد نفســه الزكيّــة للتزكيــة مــن ُزْمــرة الفقــراء، َحَشــَره هللا يف 

ُزْمــَرة الُكب ــراء. ج مــال الدين.
ق: يُعلــم. ٥
ق: أن يكفَّــر؛ غ - أن يكــون، صــح هامــش؛ ح:  ٦

يكون.
ق أ ح: هنــا. ٧
غ - راجــع، صــح هامــش. ٨

التكفي ــر: مــن معــاين التكفي ــر النســبة إىل الكفــر، والكفــر  ٩
لغــًة: التغطيــة والســت ر، يقــال: «فــالن َكَفــَر النعمــَة إذا 
َســتَـَرها ول م يشــكْرها»، وشــرًعا هو: تكذيب النيب صّلى 
هللا عليــه وســّلم يف أمــر مــن األمــور ال معلومــة مــن الديــن 
لضــرورة. انظــر: ال موســوعة الفقهيّــة الكويتيّــة لــوزارة 

األوقاف، ١٠٠/١٣.
أ - أيًضــا. ١٠
ويف هامــش ق ح: مــن االســتحالل ال مذكــورة. ١١
أ + أج معي ــن؛ ح: رضــي هللا عنهــم. ١٢
هــذه ال جملــة األخي ــرة أكثــر مالءمــة للتعبي ــر عنهــا علــى  ١٣

النحــو التــايل: وأن يثبــت ذلــك؛ إْذ لــو ل ــم يكــن كذلــك 
ن يكــون إج مــاَع غي ــر الصحابــة.

التواتر من حيث الرواية: هو أن يرويه ج ماعة ال يتصّور  ١٤
تواطؤهم على الكذب فيكفر جاحده. انظر: الكلّيات 

أليب البقــاء ال حنفــي، «تواتــر».
غ أ ح: ثبــت. ١٥
أ - بــه. ١٦
ال مثــال علــى هــذا ال موضــوع انظــر: الكلّيات أليب البقاء  ١٧

ال حنفــي، «ج مع».
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أّن اإلج مــاع علــى مراتــب: إج مــاع الصحابــة، ث ــّم إج مــاع َمــْن بعدهــم فيمــا ل ــم يـُــْرَو فيه خالف 
مــن الصحابــة،١ ث ــّم إج ماعهــم فيمــا روي فيــه خــالف منهــم، فهــذا إج مــاع م ختلــف فيــه:

فــاألّول:٢ ب منزلــة اآليــة وال خب ــر ال متواتــر يكفّــر جاحــده،٣
والثــاين: ب منزلــة ال خب ــر ال مشــهور يضلَّــل / جاحــده،٤

والثالــث: ال يضلَّــل جاحــده ل مــا فيــه مــن االختــالف.٥

ث ــّم اْعلــم أنّــه إذا نُقــل إلينــا إج مــاُع الصحابــة بـــإج ماِع كّل عصــٍر علــى نقلــه٦ كان كنقــل 
ن يــروي ثقــة أّن  آلحــاد  لشــهرة أو  ال حديــث ال متواتــر، فيكّفــر جاحــُده، وإذا نُقــل إلينــا 
آلحــاد،٨ فيوجــب العمــل  لشــهرة أو  الصحابــة أج معــوا علــى كــذا كان هــذا٧ كنقــل الســّنة 

م٩ علــى القيــاس، انتهــى.١٠ دون العلــم، فــال ُيكفَّــر جاحــده، فيقــدَّ

لفــرض ههنــا  ويؤيّــده مــا ذكــره ال مــوىل ُخْســَرْو َرحِ َمــه هللا١١ يف غُــَرِرِه مــن: «أّن ال مــراد 
الفرض االعتقادّي الذي١٢ ُيكفَّر جاحده، والفرضّية ب هذا ال معىن ال يثبت ب مطلق اإلج ماع؛١٣ 
الشــهرة  بطريــق  ال منقــول١٥  اإلج مــاع  وأّمــا  لتواتــر؛  ال منقــول١٤  الفرضيّــة  علــى  إلج مــاع  بــل 

[١٨٨و]

ح + رض. ١
ق: فاألوىل. ٢
ويف هامــش غ أ ح: أي ي حكــم بكفــر منكــره؛ ألّن  ٣

اإلنــكار ب مــا أج مــع عليــه الصحابــة كّلهــم، وعلــى ذلــك 
لقطــع إنــكار ب مــا جــاء بــه الرســول، وذلــك شــكٌّ يف 
هلل  أخبــاره عــم وذلــك شــكٌّ أو كفــٌر يف رســالته، نعــوذ 

من ذلك.
أ + وعنــد األكثــر يكّفــر جاحــده؛ ويف هامــش غ أ ح:  ٤

أي: ي حكــم بضاللتــه يف هــذا ال جحــود؛ ألّن إنــكار مــا 
عليه ج مهور علماء ت همٌة ألهل ال حق يف الدين، وذلك 
ضــالٌل وخــروٌج عــن الطريــق ال مســتقيم؛ ولكــن ال يكفــر 
ل ما يف التكفي ر خطر عظيم ال ي جت رئ عليه ما ل م يوجد 
ســبب قطعــي عــار عــن الشــبهة، فمــا ل ــم يتواتــر إج مــاع 
الصحابــة علــى حكــم ل ــم يقطــع أنــه ممــا جــاء بــه الرســول 

عليه الســالم.
التوضيح لصدر الشــريعة، ص ٤٠٨؛ ال مثال على هذا  ٥

ال موضــوع انظــر: شــرح التلويــح للتفتــازاين، ١٠١/٢-
.١٠٢

ح: فعلــه. ٦
أ - هــذا. ٧
الج مــاع. | ل مثــال علــى هــذا ال موضــوع انظــر:  ٨ أ: 

ل حنفــي،  ا لبخــاري  ا لديــن  ا لعــالء  األســرار  كشــف 
.٢٦١/٣-٦٢

م. ٩ أ: فتقــدَّ
ل ــم يصــّرِح ال مصنّــف مــن أيــن نقــل الــكالم الســابق،  ١٠

ة كتــب يف األصــول حيــث  والظاهــر أنـَّـه نقلــه مــن عــدَّ
قال: «ُصرِّح به يف كتب األصول حيث ذُِكر فيها...» 

ولعــّل هــذا الســّر يف إه مالــه ذكرها.
أ ح - رح مــه هللا؛ ق: رحــم. ١١
أ - الــذي. ١٢
هــذه ال جملــة األخي ــرة أكثــر مالءمــة للتعبي ــر عنهــا علــى  ١٣

النحــو التــايل: والفرضيّــة ب هــذا ال معــىن ال تثبــت ب مطلــق 
اإلج ماع.

أ: ال منقولــة. ١٤
ح: علــى ال منقــول. ١٥
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أو اآلحــاد١ فيفيــد٢ الوجــوب دون الفرضيّــة» انتهــى.٣

ويقــرب٤ مــن تلــك٥ ال مســألة مــا ذكــره صاحــب ال هدايــة فيهــا، حيــث قــال بعدمــا بيّ ــن 
ج مــاع الصحابــة رضــي هللا عنهــم:٦ «إّن حرمة هذه األشــربة دون حرمة  حرمــة بعــض األشــربة 
وحرمــة  اجتهاديّــة،  حرمتهــا  ألّن  ال خمــر؛  مســتحّل  ويكّفــر  مســتحّلها،  يكّفــَر  ال  حــّىت  ال خمــر 

ال خمــر قطعيّــة» انتهــى.٧

لدليل القطعّي،  بتًة  ل جملــة إّن مســتحّل ال حــرام إنّ مــا يكــون كافًرا إذا كانت٨ حرمتــه  و
وال مســاغ لالجتهــاد٩ فيــه أصــًال، كمــا صــرّح بــه الفاضــل التفتــازاّين يف شــرحه للعقائــد، حيــث 
قــال فيــه: «إّن َمــْن اعتقــد ال حــرام حــالًال فــإن كانــت حرمتــه ِلَعْينِــه، وقــد ثبــت بدليــل قطعــّي 

ن يكــون حرمتــه لغي ــره أو ثبــت١٠ بدليــل ظــّينّ» انتهــى.١١ يكّفــر، وإّال فــال 

[البحــث الســادس: النتيجة]

والظاهــر أّن حرمــة الرقــص اجتهاديّــة١٢ ال قطعيّــة، كمــا تــرى، فــال يكّفــر١٣ مســتحّله؛١٤ 
هلل  إذ يف االجت ــراء علــى مثــل هــذا خطــٌر عظيــٌم يــؤّدي إىل تكفي ــر كثي ــر مــن العلمــاء،١٥ نعــوذ 
مــن حكــم ال جهــالء، فِنْعــَم مــا قــال بعــض ال محّققي ــن مــن «أنّــه ي جــب االحت ــراز مــن التكفي ــر 
ألــف  تــرك١٧  يف  وال خطــأ١٦  َخطَــٌر،  ال موّحديــن  ال مصّلي ــن  دم  اســتباحة  فــإّن  التأويــل،  أهــل  يف 
كافــر َأْهــَوُن مــن ال خطــأ١٨ يف ســفك مِ ْحَجَمــٍة١٩ مــن دم٢٠ مســلم واحــد»،٢١ مــع أنّ هــم٢٢ قالــوا: 

غ: واآلحاد. ١
أ: ففيــه. ٢
درر ال حــّكام للمــوىل خســرو، ١٩٧/١. ٣
غ: ويُعرف. ٤
غ أ: ذلــك. ٥
ق غ أ - رضــي هللا عنهــم. ٦
ال هدايــة للمرغينــاين، ٣٩٥/٤. ٧
ق أ ح: إذا كان. ٨
أ: الجتهــاد. ٩

أ: يثبــت. ١٠
شــرح العقائد النســفية للتفتازاين، ص ٣٨٣. ١١
أ: اجتهــادّي. ١٢
غ: فــال تكفي ــر. ١٣
ق غ: ل مســتحّله. ١٤

رًة،  ١٥ ويف هامــش أ: وكــذا يــؤّدي إىل تكفي ــر أســتاذهم 
ءهــم  وإىل ت جهيلهــم أخــرى؛ بــل إىل تكفي ــر بعضهــم آ

إلنصاف. ومشــاي خهم يعــرف ذلــك عنــد التأمــل 
غ: وال خطــاء. ١٦
ق: تذّكى. ١٧
غ: وال خطــاء. ١٨
م حجمــة: بكســر ال ميــم اســم اآللــة الــيت يؤخــذ فيهــا دم  ١٩

ال حجامة. انظر: لسان العرب البن منظور، «حجم»؛ 
للقاضــي  الشــفا  الزَّبيــدي، «حجــم»؛  العــروس  ج 

عياض، ٥٩٦/٢.
أ - دم. ٢٠
ح + منهــم. | االقتصــاد يف االعتقــاد للغــزايل، ص  ٢١

١٣٥؛ الشــفا للقاضي عياض، ٢٧٧/٢.
ح - مــع أنّ هــم. ٢٢
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«لــو كان يف ال مســألة١ وجــوه يوجــب التكفي ــر،٢ ووجــه واحــد ي منــع٣ التكفي ــر، فعلــى ال ُمْفــِيت أن 
ــح الوجــوه علــى وجــه واحــد؛٥ ألّن الت رجيح٦ ال  ي ميــل إىل الوجــه الــذي ي منــع٤ التكفي ــر، وال يُرجِّ
يقــع بكثــرة٧ األدلّــة، والحتمــال أنّــه أراد الوجــه الــذي ال يوجــب التكفي ــر».٨ اللهــّم٩ إذا صــرّح 

لصــواب.١٣ بـــإرادته١٠ موجــب١١ الكفــر فــال ينفعــه التأويــل.١٢ وهللا أعلــم 

ال مصــادر وال مراجع

إحيــاء علوم الدين؛ -
أبــو حامــد م حّمــد بــن م حّمــد الغــّزايل الطوســي (ت. ٥٠٥ه/١١١١م).

دار ال معرفــة، بي ــروت د. ت.

ُأْســُد اْلَغابَة؛ -
أبــو ال حســن علــّي بــن أيب الكــرم م حّمــد عــّز الديــن بــن األثي ــر (ت. ٦٣٠ه/١٢٣٢م).

دار الفكــر، بي ــروت ١٤٠٩ه/١٩٨٩م.

االقتصــاد يف االعتقاد؛ -
أبــو حامــد م حّمــد بــن م حّمــد الغــّزايل الطوســي (ت. ٥٠٥ه/١١١١م).

دار الكتــب العلميــة، بي ــروت ١٤٢٤ه/٢٠٠٤.

غ: مســئلة. ١
هــذه ال جملــة األخي ــرة أكثــر مالءمــة للتعبي ــر عنهــا علــى  ٢

النحــو التــايل: وجــوه توجــب التكفي ر.
ق: منع. ٣
ق: منع. ٤
ق غ ح - واحــد. ٥
الت رجيح: هو بيان القّوة ألحد ال متعارضي ن على اآلخر.  ٦

انظــر: الكليّــات أليب البقــاء ال حنفــي، «ت رجيــح».
أ: لكثــرة. ٧
درر ال حــّكام للمــوىل خســرو، ٣٢٤/١-٢٥. ٨
غ ح + إّال. ٩

أ: بـإرادة. ١٠
أ - موجــب. ١١
ق + عن رسالة موىل ال موايل الشيخ حسام جليب سّلمه  ١٢

هللا تعاىل؛ غ أ: وهللا أعَلُم وَأْحَكُم، هذه رسالٌة جَ َمَعها 
ال مــوىل الزَِكــّي ال ُمزَكِّــي ال َجــِرّي طبًعــا، واألوىل العاقــل 

ال منصف ال حرّي فكًرا وقوًال وج مًعا ُحَسام َجَلِيب أَفَـْنِدي 
لطبــع الســليم بي ــن العــوام وال خــواص، ســّلمه  ال مســّلم 
لفضــل ال خــاّص، رّدا ل مــا  هللا تعــاىل يف الداريــن وخصَّــه 
أفــرط مــن بعــض أفاضــل علمــاء زماننا يف الفقراء ال حقراء 
حهــا كثي ــٌر مــن  ل مــا يذكــرون هللا عــّز وجــّل علــى هيئــة أ
ب الديــن،  العلمــاء وال حــكام، ومنافحــة عــن أفاضــل أر
وأماثــل أصحــاب اليقي ــن، ومعاونــة لــذوي ال جــّد وال جهد 
يف الطاعــة علــى ال حــق ال مبي ــن، جــزاه هللا خي ــر جــزاء 
علــى مــا أراد ونــوى أضعــاف مــا نقــل مــن العلمــاء الكرام 
وال مشــايخ العظــام، وروى بلطفــه وإحســانه، وأنعــم علــى 
ال محّبي ــن ال معاوني ــن بنعمــة رح متــه ورضوانــه، وغفــر هللا 
الالئمي ــن أصالــًة وطبًعــا؛ أ: والتوصيــف ال مذكــور للمــوىل 
ال مذكــور شــيخنا ومــوال ج مــال الديــن ال حليــم الصبــور 

رح مهمــا رب همــا الرحيــم الغفور.
ح + هذه الرسالة جَ َمَعها حسام جلّيب القاضي يف بلدة  ١٣

َأِدْرنَــه عــوً للفقــراء وطعنًــا للعلماء.
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األنــوار ألعمال األبرار؛ -
يوســف بــن إبراهيــم اَألْرَدِبيلِــي (ت. ٧٧٩ه/١٣٧٧م).

حققــه مفضــي ال مطلــق، دار الضيــاء، الكويــت ١٤٢٧ه/٢٠٠٦م.

ب حــر ال مذهــب يف فــروع ال مذهب الشــافعي؛ -
ين (ت. ٥٠٢ه/١١٠٨م). أبــو ال محاســن عبــد الواحــد بــن إســ ماعيل الــرو

حققــه طــارق فتحــي الســّيد، دار الكتــب العلميّــة، د. م. ١٤٣٠ه/٢٠٠٩م.

بريقــة م حموديّــة يف شــرح طريقــة م حمديّــة وشــريعة نبويّــة يف ســي رة أح مديّة؛ -
أبــو ســعيد ال خادمــي ال حنفــي (١١٧٦ه/١٧٦٣م).

مطبعــة ال حلــيب، د. م. ١٣٤٨ه/١٩٢٩م.

الت راجم؛ - ج 
أبــو الفــداء زيــن الديــن أبــو العــدل قاســم بــن ُقطُلوبغــا الســودوين (ت. ٨٧٩ه/١٤٧٤م).

حققــه م حّمــد خي ــر رمضــان يوســف، دار القلــم، دمشــق ١٤١٣ه/١٩٩٢م.

ج العــروس مــن جواهــر القاموس؛ -
م حّمــد بــن م حّمــد بــن عبــد الــرّزاق ال حســيين أبــو الفيــض ال ملّقــب ب مرتضــى الزَّبيــدي (ت. 

١٢٠٥ه/١٧٩٠م).
دار ال هدايــة، د. م. د. ت.

تراجــم ال مؤلفي ــن التونسيـــي ن؛ -
م حمــد م حفــوظ (ت. ١٤٠٨ه/١٩٨٧م).

دار الغــرب اإلســالمي، بي ــروت ١٤١٤ه/١٩٩٤م.

التعــّرف ل مذهــب أهــل التصّوف؛ -
ِذي البخــاري ال حنفي (ت.  َ أبــو بكــر م حّمــد بــن أيب إســحاق بــن إبراهيــم بــن يعقوب الَكَال

٣٨٠ه/٩٩٠م).
دار الكتــب العلميّــة، بي ــروت د. ت.

التوضيــح يف حــّل غوامــض التنقيح؛ -
ج الشــريعة ال حنفيّــة (ت. ٧٤٧ه/١٣٤٦م). صــدر الشــريعة عبيــد هللا بــن مســعود بــن 

دار الكتــب العلميّــة، بي ــروت ١٣٩٠ه/١٩٧١م.
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ويــل القرآن؛ - جامــع البيــان يف 
م حّمد بن جرير بن يزيد بن كثي ر بن غالب اآلملي أبو جعفر الطب ري (ت. ٣١٠ه/٩٢٣م).

حققــه أح مــد م حّمــد شــاكر، مؤّسســة الرســالة، د. م. ١٤٢٠ه/٢٠٠٠م.

جامــع الرموز؛ -
شــ مس الديــن م حّمــد ال خرســاين الُقِهْســَتاِين (ت. ٩٦٢ه/١٥٥٥م).

كلكتــه، مطبــع مظهــر العجائــب، ١٢٧٤ه/١٨٥٨م.

ال جامــع ألحــكام القــرآن (ال مســّمى تفســي ر القرطيب)؛ -
أبــو عبــد هللا م حّمــد بــن شــ مس الديــن القرطــيب (ت. ٦٧١ه/١٢٧٢م).

دار الكتــب ال مصريّــة، القاهــرة ١٣٨٤ه/١٩٦٤م.

جامــع الوجيــز للبــّزازي (ال مســّمى الفتــاوى البّزازيّة)؛ -
م حّمــد بــن م حّمــد بــن شــهاب (البــّزازي) (ت. ٨٢٧ه/١٤٢٤م).

مكتبــة جامعــة ميشــيغان - لنــدن، رقــم ٢٩.

جــالء العيني ــن يف م حاكمــة األح مديــن؛ -
نعمــان بــن م حمــود بــن عبــد هللا أبو الب ركات خي ر الدين اآللوســي (ت. ١٣١٧ه/١٨٩٩م).

قدمــه علــي الســّيد صبــح ال مــدين، مطبعــة ال مــدين، القاهــرة ١٤٠١ه/١٩٨١م.

ال جواهــر ال مضيــة يف طبقــات ال حنفيــة؛ -
عبد القادر بن م حمد بن نصر هللا القرشي، م حيي الدين ال حنفي (ت. ٧٧٥ه/١٣٧٣م).

مي ــر م حمــد كتــب خانــه، كراتشــي د. ت.

حاشــية شــرح التجريد للســّيد الشــريف؛ -
حســام الديــن حســي ن بــن عبــد الرح مــن (ت. ٩٢٦ه/١٥٢٠م).

شــا، رقم ٢٨٤٤. مكتبة الســليمانية، َاللَِلي، رقم ٢٢١٤؛ مكتبة الســليمانية، الشــهيد علي 

حاشــية شــرح ال مواقف؛ -
حســام الديــن حســي ن بــن عبــد الرح مــن (ت. ٩٢٦ه/١٥٢٠م).

يزيــد، وّيل الديــن أفنــدي، رقــم ٣٢٤٤. مكتبــة الدولــة 

حقائــق ال منظومــة يف شــرح منظومــة النســفي يف ال خالفيــات؛ -
أبــو ال محامــد بــن داود األفســنجي اللؤلــؤي (ت. ٦٧١ه/١٢٧٢م).

مكتبــة األزهريــة، قســم خــاّص، رقــم ٢٨٦٠.
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ال حــاوي الصغي ر؛ -
ن جــم الديــن عبــد الغّفــار بــن عبــد الكري ــم الَقْزِوي ــِين (ت. ٦٦٥ه/١٢٦٦م).

حققــه م حّمــد بــن إبراهيــم اليابــس، دار ابــن ال جــوزّي، القاهــرة ١٤٣٠ه/٢٠٠٨م.

درر ال حــّكام شــرح غرر األحكام؛ -
ل مــوىل خســرو (ت. ٨٨٥ه/١٤٨٥م). م حّمــد بــن فرامــرز بــن علــّي الشــهي ر 

دار إحيــاء الكتــب العربيّــة، د. م. د. ت.

الــدرر الســنّية يف األجوبــة النجديّة؛ -
م جموعــة مــن العلمــاء.

حققــه عبــد الرح مــن بــن م حّمــد بــن قاســم، ال مكتبــة الوقفيــة، د. م. ١٤١٧ه/١٩٩٦م.

رّد ال محتــار علــى الــدّر ال مختار؛ -
م حّمــد أمي ــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز بــن عابديــن الدمشــقي (ت. ١٢٥٢ه/١٨٣٦م).

دار الفكــر، بي ــروت ١٤١٢ه/١٩٩٢م.

رســالة يف اســتخالف ال خطيب؛ -
حســام الديــن حســي ن بــن عبــد الرح مــن (ت. ٩٢٦ه/١٥٢٠م).

شــا، رقــم ١٥٠٤. فــذ  مكتبــة الســليمانية، 

رســالة يف دوران الصوفيّــة؛ -
حســام الديــن حســي ن بــن عبــد الرح مــن (ت. ٩٢٦ه/١٥٢٠م).

ال مكتبــة العامــة ب مدينــة غــازي عينتــاب (أو ب مدينــة قونيــة)، رقــم ٥/٦٥.

رســالة يف رقــص ال متصّوفة؛ -
حســام الديــن حســي ن بــن عبــد الرح مــن (ت. ٩٢٦ه/١٥٢٠م).

الشــهيد  الســليمانية،  مكتبــة  ١٣/٢٧٦؛  رقــم  الت ركيّــة،  َقْســَطُمونو  ب مدينــة  العامــة  ال مكتبــة 
شــا، رقم ٢٨١٨. علــي 

رســالة يف َســبِّ النــيبِّ صلّــى هللا عليه وســّلم وأحكامه؛ -
حســام الديــن حســي ن بــن عبــد الرح مــن (ت. ٩٢٦ه/١٥٢٠م).

علــي  الشــهيد  الســليمانية،  مكتبــة  ١٢/٢١؛  رقــم  قونيــة،  آغــا -  يوســوف  ي  مكتبــة كارا
شــا، رقم ٢٨٨٦.
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رســالة يف الغنــاء والرقص؛ -
حســام الديــن حســي ن بــن عبــد الرح مــن (ت. ٩٢٦ه/١٥٢٠م).

شــا العامــة ب مدينــة جــوروم، رقــم ٢/٨٦٤. مكتبــة حســن 

رســالة يف نقل الشــهادة؛ -
حســام الديــن حســي ن بــن عبــد الرح مــن (ت. ٩٢٦ه/١٥٢٠م).

مكتبــة الســليمانية، حاجــي ســليم آغــا، رقــم ٣٧٩.

الرســالة القشــي رية؛ -
عبــد الكري ــم بــن هــوازن بــن عبــد ال ملــك القشــي ري (ت. ٤٦٥ه/١٠٧٢م).

حققــه عبــد ال حليــم م حمــود، م حمــود بــن الشــريف، القاهــرة، دار ال معــارف، د. ت.

رســالة معمولــة لبيــان أحــوال الكنائس شــرًعا؛ -
حســام الديــن حســي ن بــن عبــد الرح مــن (ت. ٩٢٦ه/١٥٢٠م).

مكتبــة الســليمانية، إزمي ــر، رقــم ٨٠٥.

روضــة الطالبي ــن وعمــدة ال مفتي ن؛ -
أبــو زكــر م حيــي الديــن ي حــىي بــن شــرف النووي (ت. ٦٧٦ه/١٢٧٨م).

حققــه زهي ــر الشــاويش، ال مكتــب اإلســالمي، بي ــروت ١٤١٢ه/١٩٩١م.

ُســّلم الوصــول إىل طبقــات الفحول؛ -
مصطفــى بــن عبــد هللا ال معــروف بكاتــب جلــيب (ت. ١٠٠٤ه/١٠٦٧).

ؤوط، مكتبــة إرســيكا، إســتانبول ١٤٣١ه/٢٠١٠م. حققــه م حمــود األر

الســنن الكب رى؛ -
أبــو عبــد الرح مــن أح مــد بــن شــعيب بــن علــي ال خراســاين النســائي (ت. ٣٠٣ه/٩١٥م).

حققــه حســن عبــد ال منعــم شــليب، مؤسســة الرســالة، بي ــروت ١٤٢١ه/٢٠٠١م.

شــذرات الذهــب يف أخبــار من ذهب؛ -
عبد ال حي بن أح مد بن م حّمد بن العماد الَعكري ال حنبلي أبو الفالح (ت. ١٠٨٩ه/١٦٧٩م).

ؤوط، دار ابــن كثي ــر، دمشــق ١٤٠٦ه/١٩٨٦م. حققــه م حمــود األر

شــرح التلويــح علــى التوضيح؛ -
ســعد الديــن مســعود بــن عمــر التفتــازاين (ت. ٧٩٣ه/١٣٩٠م).

مكتبــة صبيــح ب مصــر، د. م. د. ت.
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شــرح الســي ر الكبي ر؛ -
م حمــد بــن أح مــد بــن أيب ســهل شــ مس األئمــة السرخســي (ت. ٤٨٣ه/١٠٩٠م).

ت، د. م. ١٣٩١ه/١٩٧١م الشــركة الشــرقّية لإلعــال

شــرح العقائد النســفّية؛ -
ســعد الديــن التفتــازاين (ت. ٧٩٢ه/١٣٩٠م).
مكتبــة البشــرى، كراتشــي ١٤٣٠ه/٢٠٠٨م.

شــرح الوقايــة لصدر الشــريعة؛ -
حســام الديــن حســي ن بــن عبــد الرح مــن (ت. ٩٢٦ه/١٥٢٠م).

شــا، رقــم ٧٥٣. مكتبــة الســليمانية، الشــهيد علــي 

الشــفا بتعريــف حقــوق ال مصطفى؛ -
أبــو الفضــل القاضــي عيــاض بــن موســى اليحصــيب (ت. ٥٤٤ه/١١٤٩م).

دار الفكــر، د. م. ١٤٠٩ه/١٩٨٨م.

الشــقائق النعمانيــة يف علمــاء الدولــة العثمانيــة؛ -
أح مد بن مصطفى بن خليل أبو ال خي ر، عصام الدين طاْشُكْربي َزاَدْه (ت. ٩٦٨ه/١٥٦١م).

دار الكتــاب العــريب، بي ــروت د. ت.

ج اللغــة وصحــاح العربّية؛ - الصحــاح 
أبــو نصــر إســ ماعيل بــن ح ّمــاد ال جوهــري (ت.٣٩٣ه/١٠٠٢م).

حققــه أح مــد عبــد الغفــور عطّــار، دار العلــم للماليـــي ن، بي ــروت ١٤٠٧ه/١٩٨٦م.

صحيــح البخاري؛ -
م حّمــد بــن إســ ماعيل أبــو عبــد هللا البخــارّي ال جعفــّي (ت. ٢٥٦ه/٨٧٠م).

صــر الناصــر، دار طــوق النجــاة، د. م. ١٤٢٢ه/٢٠٠١م. حققــه م حمــد زهي ــر بــن 

الضــوء الالمــع ألهل القرن التاســع، -
ش مس الدين أبو ال خي ر م حمد أبو بكر بن عثمان بن م حمد السخاوي (ت. ٩٠٢ه/١٤٩٦م).

منشــورات دار مكتبــة ال حيــاة، بي ــروت د. ت.

الطبقــات الســنّية يف تراجــم ال حنفيــة؛ -
تقــي الديــن بــن عبــد القــادر التميمــي الغــّزي (ت. ١٠١٠ه/١٦٠١م).

حققه عبد الفتاح حمّمد احللوي، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة ١٣٨٩ه/١٩٧٠م.
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طبقــات الشــافعية؛ -
أبو بكر بن عمر األسدي الشهيب الدمشقي تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت. ٨٥١ه/١٤٤٧م).

حققــه ال حافــظ عبــد العليــم خــان، عال ــم الكتــب، بي ــروت ١٤٠٧ه/١٩٨٦م.

طبقــات الشــافعّيي ن؛ -
أبــو الفــداء إســ ماعيل بــن عمــر بــن كثي ــر القرشــي البصري الدمشــقي (ت. ٧٧٤ه/١٣٧٢م).

حققــه أح مــد عمــر هاشــم، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، د. م. ١٤١٣ه/١٩٩٣م.

طبقــات الشــافعية الكب رى؛ -
ج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي (ت. ٧٧١ه/١٣٦٩م)

حققه م حمود م حمد الطناحي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، د. م. ١٤١٣ه/١٩٩٢م.

الطريقــة ال محّمديّــة والســي رة األح مديّــة؛ -
زيــن الديــن م حّمــد بــن بي ــر علــّي الب ركــوي (ت. ٩٨١ه/١٥٧٣م).

ظــم النــدوي، دار القلــم، دمشــق ١٤٣٢ه/٢٠١١م. حققــه م حّمــد 

الطََّلَبة؛ - ِطْلبَــُة 
عمر بن م حّمد بن أح مد بن إس ماعيل، أبو حفص، ن جم الدين النسفي (ت. ٥٣٧ه/١١٤٢م).

مكتبــة ال مثــّىن، بغــداد ١٣١١ه/١٨٩٣م.

الُعْمــَدة يف صناعــة الشــعر ونقده؛ -
أبــو علــي ال حســن بــن رشــيق القي ــرواين (ت. ٤٥٦ه/١٠٦٤م).

حققــه عبــد الواحــد شــعالن، مكتبــة ال خان جــي، القاهــرة ١٤٢٩ه/٢٠٠٠م.

ُعْمــَدُة القاري شــرح صحيــح البخاري؛ -
أبــو م حّمــد م حمــود بــدر الديــن العيــين (ت. ١٤٥١/٨٥٥م).

دار إحيــاء الت ــراث العــريب، بي ــروت د. ت.

فتــاوى قاضيخان؛ -
حســن بــن منصــور م حّمــد عبــد العزيــز األزجنــدي الفرغــاين (ت. ٥٩٢ه/١١٩٦م).

حققــه ســال م مصطفــى البــدري، دار الكتــب العلميــة، لبنــان ١٤٣٠ه/٢٠٠٩م.

الفوائــد البهيــة يف تراجــم ال حنفيــة؛ -
أبــو ال حســنات م حّمــد عبــد ال حــّي اللكنــوي (ت. ١٣٠٤ه/١٨٨٦م).

دار ال معرفــة، بي ــروت د. ت.
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الكّشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيل؛ -
أبــو القاســم م حمــود بــن عمــر بــن أح مــد الزم خشــري (ت. ٥٣٨ه/١١٤٣م).

دار الكتــاب العــريب، بي ــروت ١٤٠٧ه/١٩٨٦م.

كشــف األسرار شــرح أصول البزدوي؛ -
عبــد العزيــز بــن أح مــد بــن م حّمــد، عــالء الديــن البخــاري ال حنفــي (ت. ٧٣٠ه/١٣٢٩م).

دار الكتــاب اإلســالمي، د. م. د. ت.

كشــف الظنــون عن أســامي الكتــب والفنون؛ -
مصطفــى بــن عبــد هللا كاتــب جلــيب القســطنطيين (ت. ١٠٦٧ه/١٦٥٦م).

مكتبــة ال مثــىن، بغــداد ١٣٥٩ه/١٩٤١م.

الكليّــات معجــم يف ال مصطلحــات والفــروق اللغويّــة؛ -
أيّــوب بــن موســى ال حســيين القري مــي الكفــوي أبــو البقــاء ال حنفــي (ت. ١٠٩٤ه/١٦٨٢م).

ن درويــش، مؤسســة الرســالة، بي ــروت د. ت. حققــه عــد

عيــان ال مئة العاشــرة؛ - الكواكــب الســائرة 
ن جــم الديــن م حّمــد بــن م حّمــد الغــّزي (ت. ١٠٦١ه/١٦٥١م).

حققــه خليــل ال منصــور، دار الكتــب العلميــة، بي ــروت ١٤١٨ه/١٩٩٧م.

لســان العرب؛ -
م حّمد بن مكرم بن علي أبو الفضل ج مال الدين بن منظور األنصاري (ت. ٧١١ه/١٣١١م).

دار صــادر، بي ــروت ١٤١٤ه/١٩٩٣م.

ال محــّرر يف فقــه اإلمام الشــافعي؛ -
عبــد الكري ــم بــن م حّمــد الرافعــي القزويــين (ت. ٦٢٣ه/١٢٢٦م).

حققــه م حّمــد حســن إســ ماعيل، دار الكتــب العلميــة، بي ــروت ١٤٢٥ه/٢٠٠٥م.

ال محيــط الب رهــاين يف الفقــه النعمــاين؛ -
أبــو ال معــايل برهــان الديــن بــن َمــاَزَة البخــاري ال حنفــي (ت. ٦١٦ه/١٢١٩م).

حققــه عبــد الكري ــم ســامي ال جنــدي، دار الكتــب العلميــة، بي ــروت ١٤٢٤ ه/٢٠٠٤م.

م ختــار الصحاح؛ -
زين الدين أبو عبد هللا م حّمد بن أيب بكر بن عبد القادر ال حنفي الرازي (ت. ٦٦٦ه/١٢٦٨م).

حققــه يوســف الشــيخ م حّمــد، الــدار النموذجيــة، بي ــروت ١٤٢٠ه/١٩٩٩م.
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م ختصــر الوقايــة يف مســائل ال هدايــة؛ -
عبيــد هللا بــن م حمــود ال محبــويب صــدر الشــريعة (ت. ٧٤٧ه/١٣٤٦م).

شــكينت ١٤١١ه/١٩٩١م. نشــر مــا وراء النهــر، 

ال مســتدرك علــى الصحيحي ــن؛ -
أبو عبد هللا احلاكم بن م حمد بن ح مدويه بن نُعيم بن ال حكم النيسابوري (ت. ٤٠٥ه/١٠١٥م).

حققــه مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بي ــروت ١٤١١ه/١٩٩٠م.

معجــم ال مؤّلفي ــن؛ -
عمــر بــن رضــا بــن م حّمــد راغــب بــن عبــد الغــين كّحالة (ت. ١٤٠٨ه/١٩٨٧م).

مكتبــة ال مثــّىن، بي ــروت د. ت.

مفاتيــح الغيــب (ال مســّمى التفســي ر الكبي ــر)؛ -
أبــو عبــد هللا م حّمــد بــن عمــر بــن ال حســن التيمــي الــرازي (ت. ٦٠٦ه/١٢١٠م).

دار إحيــاء الت ــراث العــريب، بي ــروت ١٤٢٠ه/١٩٩٩م.

ال منهــاج شــرح صحيح مســلم بــن ال حجاج؛ -
أبــو زكــرّ م حيــي الديــن ي حــىي بــن شــرف النووّي (ت. ٦٧٦ه/١٢٧٨م).

دار إحيــاء الت ــراث العــرّيب، بي ــروت ١٣٩٢ه/١٩٧٢م.

ال منهــاج يف شــعب اإلي مان؛ -
احلسي ن بن احلسن بن حمّمد بن حليم البخاري اجلرجاين أبو عبد هللا احلَِليمي (ت. ٤٠٣ه/١٠١٢م).

حققــه حلمــي م حّمــد فــودة، دار الفكــر، بي ــروت ١٣٩٩ه/١٩٧٩م.

ال موســوعة الفقهيّــة الكويتيّــة؛ -
وزارة األوقاف والشــؤون اإلســالمّية.

دار السالســل، الكويــت ١٤٢٧ه/٢٠٠٦م.

ن هايــة الكفايــة يف شــرح ال هداية؛ -
ج الشــريعة (ت. ٧٠٩ه/١٣٠٩م). م حمــود بــن أح مــد عبيــد هللا ال محبــويب 

مكتبــة الوطنيــة، فيــض هللا أفنــدي، رقــم ٩٠٣.

الوســيط يف ال مذهب؛ -
أبــو حامــد م حّمــد بــن م حّمــد الغــّزايل الطوســي (ت. ٥٠٥ه/١١١١م).
مــر، دار الســالم، د. م. ١٤١٧ه/١٩٩٧م. حققــه م حّمــد م حّمــد 
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وفيــات األعيــان وأنبــاء أبناء الزمان؛ -
أبو العباس ش مس الدين بن أيب بكر ابن خلكان الب رمكي اإلربلي (ت. ٦٨١ه/١٢٨٢م).

حققــه إحســان عبــاس، دار صــادر، بي ــروت ١٤١٤ه/١٩٩٤م.

ال هدايــة يف شــرح بدايــة ال مبتدي؛ -
أبــو ال حســن برهــان الديــن الفرغــاين ال مرغينــاين (ت. ٥٩٣ه/١١٩٧م).

حققــه طــالل يوســف، دار إحيــاء الت ــراث العــريب، بي ــروت د. ت.

هديّــة العارفي ن؛ -
ين البغــدادّي (ت. ١٣٩٩ه/١٩٧٨م). إســ ماعيل بــن م حّمــد أمي ــن بــن مي ــر ســليم البــا

١٣٧٠ه/١٩٥١م. ال مطبعــة البهيّــة، إســطنبول 
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A Critical Edition of the Risāla fī raqŝ al-mutaŝawwifa by Hüsam Çelebi

One of the major debates related to Islamic law in the Ottoman period was about 
dancing with music, as practiced by some Sufi communities. Regarded as a reli-
gious ritual, this tradition became popular among the statesmen and the public. 
It was therefore deemed important to know the Islamic legal verdict of the prac-
tice. As a matter of fact, Ottoman sultans insisted that the legal aspect of dancing 
be studied by jurists. Scholarly opinions about the issue could be divided into 
three: The ritual could be permissible, or disliked (makrūh), or forbidden (ģarām). 
Hüsam Çelebi (d. 926/1520), who had served as a mudarris and judge in various 
institutions of the Ottoman state, was among those to consider it permissible.
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This study deals with the epistle of Hüsam Çelebi, Risāla fī raqŝ al-mutaŝawwifa, 
about the ceremonies of the Sufis. In the epistle, Hüsam Çelebi attempts to answer 
various questions about the ritual. The fact that famous scholars benefited from 
the work by quoting it extensively and reproducing it in manuscript form testifies 
to its significance. Although some sources mention that Çelebi opposed the ritual, 
this does not reflect his position. On the contrary, he supported the practice and 
embraced a moderate attitude toward Sufis.

The author benefited from about twenty-nine sources in the fields of fiqh, fatwā, 
tafsīr, ģadīth, kalām and taŝawwuf. In order to compare the opinions of religious 
and scholarly groups, he made use of primary and secondary sources. Additional-
ly, he answered questions that he anticipated people might ask.

It is noteworthy that the author prefers the word “raqŝ,” which has negative con-
notations, as opposed to “samā‘ ,” a concept widely used in tasawwuf literature. 
Nevertheless, the author emphasizes the permissibility of ceremonial Sufi prac-
tices, despite their outward resemblance of mundane actions like dancing and 
singing.

In general, Hüsam Çelebi embraces a moderate approach to the subject, and crit-
icizes those who treat it as a theological problem by excommunicating their op-
ponents. He maintains that such treatment placed individual reasoning (ijtihād) 
in peril.

The study is based on a non-dated manuscript with the archive number 19 HK 
864/2, found in Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi (Çorum Hasan Paşa Pub-
lic Library). The first and final pages of the manuscript note that it is an original 
copy, written by Hüsam Çelebi, the judge of Edirne, himself.

Keywords: Hüsam Çelebi, Risāla fī raqŝ al-mutaŝawwifa, Sufism, Music, Dance.




