سؤال منظوم أرسله السيد أبو بكر بن شهاب – شيخ السيد عبد الرحمن بن عبيد هللا السقاف رحمه هللا صاحب كتاب العود
الهندي -لمفتى زبيد السيد داود َح َجر رحمه هللا  ،فيما لو اختلف الماء وزنا ً ومساحةً بماذا يكون االعتبار في القلتين ؟

السؤال:

الغر
إلى علماء العصر في البر والبحر من الشافعيين الجهابذة ِّ
سؤال ولوال الجهل ما ُخط رس ُمه من الحضرمي ابن شهاب أبى بكر

والبر
لقد جاء ما معناه عن سيد الورى نبي الحق الداعي إلى الحق
ِّ
إذا بلغ الماء قلتي َه َجر فليس يحمل ُخبْثا ً يدفع ال َخ َبث المزرى

وأطبق أتباع ابن إدريس بعده بأنهما بالوزن مضبوطى القدر
وذلك تقريبا ً بخمس مئى وفت بأرطال ساحات الرصافة والجسر

ع ورب ٌع بالمساحة والشبر
وأنهما طوالً و عرضا ً و نازالً ذرا ٌ
خفيف وهو في البعض كالصخر
وجرب أهل الخبرة الماء فهو في بقاع
ٌ

وكيف إذا جئنا بخمس مئى كما أفادوا ثقيالً وهو بالمسح ذا خسر
وبالعكس ما لو كان بالمسح كامالً خفيفا ً وكان النقص وزنا ً لدى الحزر

فعند اختالف الوزن والمسح ما الذي به األخذ شرعا ً منها يا ذوى الذكر
فإن قلتم بالمسح نأخذ أ ُ ْل ِّغيَ ْ
ت عباراتهم في الضبط للوزن للقدر

وإن قلت ُم بالوزن ثم رددتم إلى األصل هذا الحكم لم َي ْخ ُل عن نكر
وبالمسح ال بالوزن كثرتُهً التي على دفعه يقوى بها وعلى الطهر

فهذا سؤا ٌل يا بني الفقه لم أجد إلى كشفه نقالً و ما العلم بال َحجْ ر

فلما وصل هذا السؤال المنظوم إلى السيد داود  ..دفعه إلى ابنه العالمة السيد محمد داود  ..المتوفى بإستنبول (1307هـ) ،
فأجابه نظما ُ على وزن قافيته :

أ َحبُّ غمام أم عقود ٌ من الدُّر ِّ أم الغادة الحسناء باسمة الثغر
ضار اآلل والسادة الغر
نعم
طرس علم ذو معان نفيسة أتى بها من نُ َ
ُ

أعاد لنا ذكرى األُلى سبقوا إلى معالي المعاني فوق سابحة الفكر
فأبدى سؤاالً ما سؤاالت نافع وال معنَ في تحقيقه غير ذي حصر

يقول  :اختالف الماء ثقالً وخفةً يباينُ ضب َ
ط القلتين لدى السبر
ص ُر إن يكن ثقيالً عن المقدار بالذرع والشبر
فخمس مئى األرطال تق ُ
وأكثر منها َي ْبلُغَ ْنهُ بخفة فما المرتضى عند اختالف ذوى ال َح ْز ِّر

جوابك  :أن المرتضى الذرع حسبما يشير إلى ذاك الحديث لمن يدرى
لتعليقه للحكم بالظرف وهو ذو جوانب تُد َْرى بالمساحة لل ُخبْر

فم ْن عد ِّل ِّه عنه اطرحناه فى القدر
ولو كان للوزن اعتبار أتى به ِّ

وكون صحاب الشافعي يذكرونه فذلك لالستظهار منهم بال نُ ْكر

ق زكاة للبراءة من ُخسْر
نظير الذي قالوه في صاع تمرة َو ُو ْس ِّ
صهم على الوزن بالتقريب خَليكَ عن ذكر
يقوى ما ذكرناه :ن ٌّ
ومما ِّ

وما جاوز التحديد في قدر أذرع وهذا دليل اإلعتبار لها فاد ِّْر
وحاصله :أن التخالف إن ْ
ضى بتحكيم المساحة في الطهر
يكن فيُر َ

هذا ما كتبه الشيخ عبد هللا الناخبى في كراس له  ،كتبه سنة ( 1347هـ ) .....
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