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فصل

:بالفتوىتتعلقبفوائدالكتابولنختم

خامسلاأنواعأربعةعنتخرجلاالسائلين(1أسولة):الأولىالفائدة

وكذا.كذاحكمما:فيقول،لحكماعنيسألأن:الأول

لحكم0ادليلعنيسألأن:ئيالثا

دلالته.وجهعنيسألأن:الثالث

معارضه.عنلجواباعنيسألأن:الرابع

به.عالمًايكيونأنإحداهما:.حالتانفللمسؤوللحكماعنسألفإن

فان،علمبلاالإفتاءُعليهحرُمبهجاهلًاكانفإن.بهجاهلًايكونأنوالثانية

ولمالناسقالهماالمسألةفييعرفكانفإن.المستفتيوإثمإثمهفعليهفعَل

بيناختلاففيها:فيقول،ذلكلهيذكرأنفله،أقوالهممنالصوابلهيتبيَّن

للسائل.أمكنهإنويحكيهالعلماء،

:حالتانفللسائللحكمباعالمًاكان!ئان

،السؤاللىإاحتاجوقدالعملوقتَحضرهقديكونأن:هماإحدا

بيانتأخيرلهيجوزفلا،جوابهلىإالفورعلىالمبادرةالمفتيعلىفيجب

الحاجة.وقتعنلهالحكم

لافهذاوقوعها،قبللحادثةاعنسألقديكونأن:الثانيةلحالةوا

المطبوعة.النسخفيوكذا("،"أسئلة:ب(1)



أحدهمسئلإذاالطيبالسلفكانوقدعنها.يجيبهأنالمفتيعلىيجب

:وقال،يجبهلم،لا:قالفإن؟وقعتأوكانتهل:للسائليقولمسألةعن

،الضرورةعندإلاتجوزلابالرأيالفتوىلأنوهذا)1(.عافيةفيدعنا

لامسألةفيهوإنماوهذاالاضطرار.عندالميتةَتبيحكماتبيحهفالضرورة

تبليغهفعليهجماعإأونصبحا]186/فيهاكانفان،جماعإولافيهانصّ

منبلجامالقيامةيوماللّّهألجمَهفكتَمهعلمٍعنسُئلفمن.الإمكانبحسب

منوخافغائلتها،يأمنلمفإن؛الفتوىغائلةالمفتيأمنإذاهذانار)2(.

المفسدتينأعلىلدفعترجيحًاعنهاأمسكعنها،الإمساكمنأكبرشرٍّترتُّب

أدناهما.باحتمال

إبراهيم،قواعدعلىوإعادتهاالكعبةنقضعنغيَهِمّالنبيُّأمسكوقد

بعدعنهنفَّرهمربماذلكوأنَّ)3(،بالإسلامقريشعهدِحِدْثانِلأجل

فيه.الدخول

وخاف،عنهسألعماالجوابَيحتمللاالسائلعقلكانإنوكذلك

لرجلاكأيلَّهُعَئ!رَعباسابنقال.جوابهعنأمسك،لهفتنةًيكونأنالمسؤول

والثلاثين.الثامنةالفائدةفييأتيماانظر(1)

،7571)حمدأهريرةبيأعنرواه.وغيرههريرةبيأعنلمرويالحديثالىإيشير2()

ماجهوابن،وحسنه2(46)9والترمذي36(،)58داودوأبو(،أخرىومواضع

(201/)1الحاكمعندوهو(.1101/)والحاكم)59(حبانابنصححه)266(.

)265(،سعيدوأبي264()أنسعنماجهابنوعندأيضًا،عمروابنعنوغيره

،02/)13عمرووابن(11/5.541)عباسابنحديثمننيالطبراوعند

.(1)135"لحسنةاالمقاصد"(.01/201،128)مسعودوابن32(/41

.()1333ومسلم(1)583البخاريرواهالذيعائشةحديثفيجاءكما)3(



يأ(،1؟)بهكفرتَبتفسيرهاأخبرتُكلونيأيؤمِنُكوما:اَيةتفسيرعنسأله

ورسوله.باللّّهتكفرأنكيردلمو.بهوكفرت،وأنكرته،جحدتَه

سألهعماالمسنفتيجوابعنيعدِلأنللمفتييجوز:الثانيةالفائدة

وذلكعنه؛ساْلمابيانَذلكتضمَّنإذاسيماولا،منهلهأنفعهومالىإعنه

مَاذَالمحئلُونَفَ):تعالىقالوقدونصحه.وفقههالمفتيعلمكمالمن

وَمَااَقمَبِيلوَاَئمسًبِهينِوَأبقوَاَل!تًمنَلافزَبِينَوَاَلِدَتيئِفَلِفوَضَيزِمِّناَنفَقتصمَاَقُليُنفِقُونَ

فأجابهم،المنفقعنفسألوه1215.:البقرةأ!وعَلِيصٌبِصألمحهَصئرفَإِنَّمِقتَفعَلُوأ

ذكرهمع،بالسياقعليهونبَّههم.عنهسألوامماأهمُّهوإذالمصرفُ،بذكر

ماوهو921(البقرة:أ!اَئعَفْو)فُلِ:تعالىقولهوهوآخر،موضعفيلهم

إخراجه.يضرُّهمولا،إنفاقهعليهمسهل

هِىَقُلآلأَهِتَةِعَنِ)!مخلُونَكَ:لىتعاقولهذلكمنأنبعضهمظنَّوقد

خفيًّا،الهلالظهورسببعنفسألوه،.918:]البقرة!وَاَتحَجِّلِلئاسِهَوَقِيتُ

.النقصانفييأخذثم،يكملحتىالتدريجعلىالنورفيهيتزايديزالىلاثم

مصالحهمتمامُبهاالتيالناسمواقيتظهورمنذلكحكمةعنفأجابهم

قدكانوافإن.لحجاوهو)2(تهمعباداأكبرومواقيتومعاشهملهمأحوافي

إنماكانواوإن.عنهسألواممالهمأنفعهوبماأجيبوافقد،السببعنسألوا

تفسيرهفيجريرابنرواهوقد0أيضًا426()ص"المحبينروضة"فيالمؤلفنقله(1)

وابنحميدبنعبدلىإ2(01)8/المنتور""الدرفيالسيوطيوعزاه78(.)23/

26(.)صالضريسلابن"القراَن"فضائل:انظر.أيضًاالضريس

".عبادتهم"أكبر:السابقةالطبعاتوفي"،عباداتهممنعبادهأكبر":المطبوعفي)2(



سؤالهمولفظ.عنهسألواماعينعنأجيبوافقدذلك،حكمةعنسألوا

يتمَّ،حتَّىالزيادةفييأخذثمدقيقًا،يبدوالهلالبالماقالوا:فإنهم،محتمل

النقص؟فييأخذثم

وهو،عنهسألهممابأكثرالسائليجيبأنللمفتييجوز:الثالثةالفائدة

عطَنهوضيقعلمهفلقلَّةذلكعابومن.وإرشادهوعلمهنصحهكمالمن

:فقال")1("صحيحهفيذلكعلىالبخاريترجموقد.نصحةوضعف

عمرابنحديثذكرثمعنه)3(("،)2(سألهممابأكثرالسائلَأجابمن"باب

ولا،القُمُصيلبسلا)ا!ر:اللّهرسولفقال؟المحرميلبسماأ!دلَّهُعَت!ا:رَ

فليلبس،نعلينيجدانَّلاإلَّا؛لخِفافاولا،السراويلاتولا،العمائم

يلبسعما!يمادلّّهرسولفسئل(".الكعبينمنأسفلَوليقطعهماالخفَّين

لامافإن؛يلبسعم!الجوابَذلكوتضمَّن،يلبسلاعمافأجاب،المحرم

حكمَلهموبيَّن،النوعينلهمفذكرمحصور،غيريلبسهومامحصور،يلبس!

النعل.عدمعندالخفِّلُبسِ

الحِلُّماوهالطهورُ"هو:لهمفقالالبحر،بماءالوضوءعنسألوهوقد

")4(.ميتتهأ(]187/

شيءعنالمستفتيسألهإذاونصحهالمفتيفقهمن:الرابعةالفائدة

الحديث.سبقوقد(،)134العلمكتابآخرفي(1)

"."الصحيحفيلماموافقالخطيةالنسخمنأثبتومالما،"سأل:المطبوعةالنسخفي2()

سهوا،يكونأنوأخشي"،الصحيح"فييردولم،والمطبوعةلخطيةاالنسخفيكذا)3(

الجملة.فيلهمعنىلاإذ

تخريجه.سبق)4(



منه،لهعوضهوماعلىيدلَّةأن=إليهتدعوهحاجتهوكانت،منهفمنَعه

.المباحبابَله)1(ويفتحالمحظوز،بابَعليهفيسُدَّ

بعلمة.وعاملَهادلّّهَتاجرقد،مشفقناصحلمعامنإلايتأتَّىلاوهذا

عماالعليلَيحميالأطباء،فيالناصحالعالمالطبيبمثالالعلماءفيفمثاله

.والأبدانالأديانأطباءشأنفهذا؛ينفعهمالهويصفُ،يضرُّه

حقًّاكانالانبيمناللّهبعث"ما:قالأنهلمجممالنبيعنالصحيحوفي

")2(0لهميعلمةماشرِّعنوينهاهملهم،يعلمةماخيرعلىأمتةأنَّيدلَّعليه

قدَّسشيخناورايت.بعدهممنوورثتهم)3(الرسلخلفاءشأنوهذا

ذلكوجدفتاويهتامَّلومن،أمكنةمهمافتاويهفيذلكيتحرَّىروحَةاللّّه

4(.فيها)ظاهرًا

منبصاعينلجيِّداالتمرمنصاعًايشتريأنبلالًالمجيبمالنبيُّمنعوقد

اشترِثمب!الدراهم،الجَمْعَ"بِعِ:فقال،المباحالطريقعلىدلَّهثمالرديء،

.المباحالطريقلىإوأرشده،المحرَّمالطريقمنفمنعهجَنيبًا(")5(،بالدراهم

.كمنساقط"اله(1)

يجه.تخرتقدم2()

وكلاهما"،الرسل"خلق:السابقةالطبعاتوفي"،الرسلخلف":المطبوعفي)3(

زه.

تيميةابنالإسلامشيخمنشاهدت"ولقد927(:)2/("السالكين"مدارجفيوقال)4(

الإفتاء.فيمنهجةوصفثمدا.عجبًا.0أمرًاذلكفيروحهاللّهقدَّس

يجه.تخرمد()5



ا)1(عباسبنوالفضلالحارثبنربيعةبنالمطلب]عبدسألهولما

وأمرَ،ذلكمنمنَعَهما=بهيتزوَّجانماليصيبا)2(،الزكاةفييستعملهماأن

به)3(؛ينكحانمايعطيهماأنالخُمْس!-علىوكانجَزْء-بنمَحْمِية

منهاقتداءوهذا.المباحالطريقَ)4(لهموفتحالمحرَّم،الطريقمنفمنَعهما

هوماويعطيهإياها،فيمنعه،لحاجةَاعبدُهيسألهفإنه،لىوتعاتباركبربِّه

والحكمة.الكرمغايةوهذامنها.وأنفعلهأصلح

على-ينبِّههأنلهينبغيبشيءللسائلالمفتيأفتىإذا:الخامسةالفائدة

بابوهذا.الصوابخلافمنمنهالوهمُإليهيذهبقدمما-الاحترازوجه

والإرشاد.والنصحالعلمأبوابمنلطيف

")5(.عهدهفيعهدذوولابكافر،مؤمنيُقتَل)الا:!ي!هقولههذا؟ومثال

وصلابلبياضًاب(،،)كناسخايتركولمز،فيبياضالمعقوفينبينماموضحفي(1)

.المطبوعمنوالمثبت.الكلام

.داعدون""جبايةلفظزادوا"،الزكاةجباية":لمطبوعةاالنسخفي2()

.الحارثبنربيعةبنالمطلبعبدحديثمن(1)720مسلمرواه)3(

.المطبوعفيوكذا،"الطريق"باب:ك)4(

بيأبنعليحديثمن(5474،4746،)4735والنسائي(،0534)داودأبورواه)5(

وابن(،141)2/والحاكم(،135)9/""الأمفيالشافعيصححه.طالب

أيضًاورواه(.0211)و"المحرر("(046)4/"التحقيق"تنقيحفيلهادياعبد

ابنحديثمن275(1)داودوأبوالإسناد(بنفسأخرىومواضمع،0966)حمدأ

والبيهقي(،0/2602)نيوالطبرا؛عباسابنعن2(066)ماجهابنورواه.عمرو

والبيهقي32(،4)9والدارقطني(،)4757يعلىوأبويسار؛بنمعقلعن3(0)8/

عائشة.عن92()8/



مطلقًا،الكفاردماءإهدارلتوهُّمرفعًابالثانيةالأولىلجملةاأتبعكيففتأمَّلْ

الوهمذهبفربمابكافر"مؤمنيُقتَل"لا:قاللمافانه.عهدهمفيكانواوإن

هذافرفع،بهيُقتَللممسلمٌأحدَهمقتللوولهذاهدَر،دماءهمأنلىإ

علىالحسنةاللطيفةهذهخفيتولقد".عهدهفيعهدذو"ولا:بقولهالتوهُّمَ

فيعهدذوولا:الحديثفيوقدَّرالمعاهد،بالكافرالمسلمُيُقتَل:قالمن

1(.بكافر)عهده

كانفلما[ليها")2(.تصلُّواولاالقبورعلىتجلسوا)الا:!ك!يمّقولةومنه

تعظيمهافيالمبالغةعنبالنهيعقَّبهلهاتعظيمٍنوعَعليهاالجلولسعننهيُه

)3(.قبلةتُجعَلحتى

لشَقلَتِحتَآإَلنبىِّ!و:نبيِّهلنساءلىتعاكقوله،القرآنمنمشتقٌّبعينهوهذا

وَقُننَمَرَحزقَلبِهِ!فِىاَئَذِىفَيَطْمعًبِإَئفؤلرتَخْضَحعنَفَلَاأتَّقَيْتُنَّأنِاَلنِسَاًمِّنَنيأَصَدِ

الوهمذهبفربما،بالقولالخضوععنفنهاهن32(.:]الأحزاب!فَولامَّعرُوبر،

)وَقُفنَ:بقولهالتوهُّمَهذافرفَعوالتجاوز،القولفيالإغلاظفيالإذنلىإ

قَؤلَامَّعرُربه!!)4(.

بِإِيمَنزُزِلَهُموَائبًعَحهُغءَامَواْأب/]187وَاَلَّذِينَ):لىتعاقوله:ذلكومن

جمم!.النبيفتاوىفييأتيماأيضًاوانظر(1)

تخريجه.سبق)2(

!يد.النبيفتاوىفيأخرىمرةالمعنىهذاذكر)3(

أيضًا.393(/1)"المرسلة"الصواعقفيالمعنىهذاعلينبَّه4()
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سبحانهأخبرلما.!12:]الطور(1!)شَئصعًلِهِرتِنفِنأَلَئنَهُموَمَاذُزِينَهُئمبِهِمْأَلحقنَا

أنمتوهِّمٌتوهَّمفربما،الدرجةفيباَبائهم-لهمعملولا-الذرّيةلحاقبإ

عًيرمِّنأَلتنَهُم)وَمَا:بقولهالتوهمهذافرفع،الذريّةدرجةلى!لآباءايحطَّ

ذريتهمرفعنابل،أعمالهمأجورمنشيئًاالاَباءمننقصناماأي!يثَئءتِن

قدالوهمكانولما.أجورهمبنقصدرجتهملىإنحطَّهمولم،درجتهملىإ

الوهمهذاقطع،لجنةابأهليفعلهكماالنار،بأهلذلكيفعلأنهلىإيذهب

2،)2(.1الطور:]!رَهِينٌبِمَاممَمَبَ!آصيِ:لىتعابقوله

حَزَمَهَااَلَّذِىاَلقدَةِهَدرَبَّاَئخدَأَنامُرتُ)إِنَّمَاَ:لىتعاقوله:هذاومن

يُوهِمقدلحراماالبلدة)3(ربوبيةذكرُكانفلما19أ.:]النمل!لثَئبلىِ!لُّوَلَص

.شَئئ!!لُّ)وَلَهفُى:بقولهعقَّبهالاختصاصَ

يذأَمرِهبَخلِغُاَدلَّهَإِنَّفَهُوَحَ!بُهُحاَدلّهِعَلَىيًوكًّلْ!الووَمَن:لىتعاقوله:ذلكومن

فربما،عليهللمتوكِّلكفايتهذكرفلما3،.:]الطلاف!وقَذراشلِكُلِّاَدلَّهُجَعَلَ

لِكُلِّاَددهُ)قَدجَعَلَ:بقولهفعقَّبه،التوكلوقتَالكفايةتعجيلَذلكأوهم

فلا.لهقدَّرهالذيوقتهلىإيسوقهفهويتعدَّاه،لاوقتًاأي!قَدْرًاشَىْ

قراءةوهي!،تهمذريابهم)ثم!ذرياتهم)وأتبعناهمالاَيةفيالتلاثالنسخفي(1)

773(.2/)الباذشلابن"الإقناع":انظر.عمروبيأ

الصواعق"و"(124)ص"و"التبيان(29011/)"الذمةأهلأحكام":أيضًاوانظر2()

(1/.)293

"."ربوبيته:المطبوعةالنسخفي)3(
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ليتحصلولمشيئًا،أرفلمودعوتُ،،توكَّلتُقد:ويقولالمتوكليستعجل

له.قدَّرهالذيوقتهفيأمرَهبالخفادلّّه.الكفاية

فهمأبوابمنلطيفبابوهو،والسنةالقرآنفيجدًّاكثيروهذا

.النصوص

أمكنهماومأخذهلحكمادليلأنَّيذكرللمفتيينبغي:السادسةالفائدة

فهذا"ومأخذهدليلهعنمجرَّدًاساذجًاالمستفتيلىإيلقيهولا،ذلكمن

قولُهالذيغ!يمالنبيفتاوىتأمَّلَومن.العلممنبضاعتهوقلةعطنهلضيق

ووجه،ونظيره،الحُكمحكمةعلىالتنبيهعلىمشتملةًرآهابنفسهحجة

مشروعيته.

؟"جفَّإذاالرُّطَبُ"أينقصُ!:فقالبالتمرالرُّطَببيععنسئلكماوهذا

،لجفافبانقصانهيعلمكانأنهالمعلومومن(.1عنه)قزجَر.نعمقالوا:

وسببه.التحريمعلةعلىنبَّههمولكن

:فقال،صائموهوامرأتهقبلةعنسألهوقدلعُمَر،قولههذا:ومن

نأعلىفنبَّهلا.:قالشيئًا؟"يضرُّأكانمججتَة،ثمتمضمضتَلو"أرأيت

مقدمةأنهاالقبلةغايةفإن،محظورةتكونأنيلزملاالمحظورمقدمة

الفمفيالماءوضعأنكمامقدمتة،تحريمتحريمهمنيلزمفلا،الجماع

محرَّمة)2(.المقدِّمةوليست،شربهمقدِّمةُ

تخريجة.سبق)1(

.(4/5371)الفوائد""بدائع:وانظر2()
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خالتها؛علىولاعمَّتها،علىلمرأةاتُنكَحلا)ا:!يمقولههذا:ومن

علىونبَّههم،لحكمالهمفذكر(.1)"أرحامكمقطعتمذلكفعلتماذافإنكم

التحريم.علة

نحَلَهبغلامٍولدهبعضخصَّوقدبشيربنالنعمانلابيقولهذلكومن

اللّّه"فاتقوا:قال.نعم:قالسواء؟"البِرِّفيلكأنَّيكونوا"أيسرُّك:فقال،إياه

لاني"إ:لفظوفي."يصلحلاهذا"إن:لفظوفي(".أولادكمبينواعدِلوا

لافإنهإذنًا،لاتهديدًا،"غيريهذاعلى"أشهِدْ:لفظوفيجَور".علىأشهد

علّةعلىنبَّه)3(أنهوالمقصود")2(."رُدَّه:لفظوفيقطعًا.الجَورفييأذن

الحكم.

غدًا،العدوِّلاقوإنَّا:لهقالوقد،خَديحبنلرافع!يخؤقولههذا:ومن

اسمُوذُكِرالدمَأنهرَ"ما:فقال؟بالقَصَبأفنذبح،ىمُدًمعناوليسأأ]188/

وأما،فعَظْمالسنُّأما،ذلكعنوسأحدِّثكوالظُّفرَ.السنَّليسفكُلْ،عليهاللّّه

بكونبهما،التذكيةمنالمنععلَّةعلىفنبَّه")4(.الحبشةفمُدَىالظُّفر

بعضها،لنجاسةإما،بالعظامالتذكيةعدمعلىتنبيهوهذاعظمًا؛أحدهما

التذكيةففي،الحبشةمُدَىالآخرولكون؛الجنمؤمنيعلىلتنجيسهوإما

بالكفار.تشبُّهٌبها

يجه.تخرتقدم(1)

المسألةعلىوتكلَّملحديثاالفاظالمصنفاستقمىوقد.لحديثاتخريجتقدَّم2()

336(.334-)صالمودود"تحفةو"(،2174-4/1738)("السننتهذيب"في

"0"نبَّهة:المطبوعةالنسخفي)3(

.(1)689ومسلم2()488البخاريرواه(4)
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الإنسية،الحمُرلحومعنينهيانكمورسوله"[نَّاللّه:قوله:ذلكومن

.(1)"رجسنهافإ

الثمرةَ،اللّّهمنع[ن"أرايتَ:لجائحةاتصيبهاالثمرةفيقوله:ذلكومن

منعلىينطبقبعينهالتعليلوهذاحَق؟")2(.بغيرأخيهمالَأحدُكمياأكلفبِمَ

فيقال،ومعنًىلفظًاسماويةآفةالزرعَ)3(فأصابت،للزراعةأرضًااستأجر

هووهذا؟حقٍّبغيرأخيكمالَتأكلفبِمَالزرعَادلّّهمنعإنأرأيتللمؤجِّر:

ابنالإسلامشيخاختياروهو،المسألةفيبهادلّّهندينالذيالصواب

)4(.تيمية

علللىإالأمةَيُرشدبنفسهحجةًقولهكونمعالشارعأنوالمقصود

كذلك.بعدهمنفورَثتهوحِكَمها،ومداركه!الأحكام

ويكسِرُ،العينَيفقا"إنه:وقال(الخَذْف)هعننهيُه:ذلكومن

)6(."السِّنَّ

بانتزاعسقطتلماثنيتهديةبإهدارغيرهيدَللعاضِّإفتاؤه:ذلكومن

تقضَمُهافيكفييدَه"أياَع:بقولهالعلةعلىونبَّه.فيهمِنيدَهالمعضوض

.مرةغيرتقدَّم(1)

أيضًا.تقدَّم2()

"."فأصاب:المطبوعةالنسخفي)3(

2(.0/344)"الفتاوىمجموع":انظر(4)

والسبابة.الإبهامأوسبَّابتيكبينتجعلهاونحوهمانواةأوبحصاةرميكهو)5(

مغفل.بناللّهعبدحديثمن(591)4ومسلم622(0)البخاريرواه)6(
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صاللماالعاضَّفإن،وأبينهالتعليلأحسنمنوهذا(".الفحلُيقضَمُكما

ذلكأدبدَّفإذا.فمهمنيدهبانتزاععنهصيالهيرُدَّأنلهجازالمعضوضعلى

بالدية.يقابَلفلا،الشارعمنفيهمأذونٍبفعلٍسقوطُهاكانئناياهإسقاطلىإ

علةعلىالسائلَينبِّهأنللمفتيفينبغيالسنَّة)1(.فيجدًّاكثيروهذا

علم.بلايفتيأنعليهحرموإلا،ذلكعرفإنومأخذهلحكما

كقوله:وعللها،مداركهالىإفيهاسبحانهيرشد،القرآنأحكاموكذلك

:]البقرة!هواَلمححَيضِ!فِىاَلنِّسَأءفَاَغتَزِلُوأأَذَىَهُوَقُلالمحِيضِ!عَنِوَلمجئئَلُونَفَ)

الحكم.قبلالحكمعلّةَلهميذكرأننبيَّهسبحانهفأمر222(

تقُرقآوَلِذِىوَللزَسوُلفَلِلَّهِآتقُرَىأَهلِمِقءرَسُوصلهِعَكَاَللَّهُأفَآتَاَ):قولهلكوكذ

17.:لحشر]ا!مِنكُئمجلاسَكنِيَلىاَبَينالسَّبِيلِ!لَايَكوُنَدُولةَموَآبْنِوَاَلمَسَبِهينِوَاَليَتَمَئ

بِمَاممَسَبَاجَزآ.مأَيديَهُمَافَاَلمخحُؤاوَاَلشَارِقَةُوَاَلسَّارِقُ):قولهوكذلك

.38(:لمائدة]ا!صَكِمصعَ!يِيزوَاَدلَّّهُاَدلَّهِمِّنَنَبهَلا

.(59:]المائدة!ولاَعيِوَلَإلَ!فذُوقَ:الصيدجزاءفيوقال

وإنماالنفوستألفهلممماجدًّامستغربًاالحكمُكانإذا:السابعةالفائدة

عليهكالدليلبه)2(يكونَّمُؤْذِنًاماقبلهيوطِّئأنللمفتيفينبغي،خلافهألِفَتْ

بعدمنهالولدوإخراجَزكرياقصةَسبحانهذكرَهفتأمَّلْ.يديهبينوالمقدِّمة

بعدها(.وما1/293)فيأخرىأحاديثالمصنفذكروقد(1)

له.معنىولا"،بهمأذونًاكان"ما:المطبوعفيأثبت)2(
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فذكر)2(.العادةفيلمثلهيولد)1(لاالذيالسنَّوبلوغهالشبيبةعصرانصرام

لماالنفوسفإن؛أبغيرمنووِلادِه)3(المسيحقصةيديبينمقدمةًقصته

سهُلعادةًلهمايُولدلاكبيرينشيخينبين]188/ب(منبولدٍأنِسَت)4(

قصةقبلسبحانهذكروكذلك.أبغيرمنولدٍبولادةالتصديقُعليها

نفسَشجَّعالذيوهذا.إبّانهوغيروقتهغيرفيرزقَهامريمموافاةَالمسيح

إبَّانه.غيرفيكانوإنالولد،لطلبوحرَّكهازكريا

وطَّأكيفجدًّاالنفوسعلىشديدةًكانتلمَّا،القبلةنسخقصةَوتأمَّلْ

موطِّئات:عدةَقبلهاسبحانه

النسخ.ذكر:منها

مثله.أوالمنسوخمنبخيريأئيأنهومنها:

وعلمهقدرتهفعمومُ؛عليمشيءبكلِّوأنهقدير،شيءكلِّعلىأنهومنها:

.للأوللحًاصاكانكمائيالثاالأمرلهذاصالحٌ

قبلهممَناعترضكما)5(،رسولهمعلىالاعتراضَتحذيرهم:ومنها

والانقياد.بالتسليمأمرَهمبل،موسىعلى

بعضها.فيمعقوفينبينلما"قيه:المطبوعةالنسخفيبعده1()

!فيذكر".:كز،)2(

لما.ولادته":لمطبوعةاالنسخفيو.كالولادةمصدرالوِلاد)3(

اثبت.ماوالصواب،الإيناسمن""آنست:المطبوعةالنسخفيضبط4()

إ."رسوله:المطبوعةالنسخفي)5(
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شُبَهُهم،تستخفَّهملاوأناليهود،لىإ1(الإصغاءَ)تحذيرهمومنها:

لحق.الهمتبيَّنمابعدمنكفارًايردُّوهمأنيودُّونفإنهم

هووإنمابالتنصُّر،ولابالتهوُّدليسلجنةادخولأنإخبارهومنها:

.أمرهمتابعةمع،ده)2(والنيةوالعملوالقصدالوجهبإسلام

فثَمَّوجهَهالمصلِّيولَّىحيثوأنه،سعتهعنسبحانهإخبارهومنها:

فلا،والعلميةالذاتيةالإحاطتينفذكر،عليمواسعفإنه،لىتعاوجهُه

لى،وتعاتباركوجهَهمستقبلينيكونوالمالأولىالقبلةفيأنهميتوهَّمون

لى.تعاوجهُهفثمَّتوجَّهواحيثمابل،الثانيةفيولا

أهلمنالكفارأهواءاتباععنمج!ي!نبيَّهحذَّرلىوتعاسبحانةأنهومنها:

بقلوبهمفيستقبلونه،إليهأوحيماوأمتههويتبعأنأمربل،وغيرهمالكتاب

.وحده

يرغبمَنوسفَّه،وملَّتهبانيهوعظمةَ،الحرامبيتهعظمةَذكرأنهومنها:

يديبينتوطئةهذاوكلّ.وملتهوبانيهبالبيتفنوَّهباتباعها،وأمَرعنها،

السنيَّة.والمطالنبلجليلةاالمقاصدمنضمنهفيمامع،التحويل

ذلكفاقتضىالخيار،العدلالوسطالامةوأنهم،الأمةهذهفضلذكرثم

كذلك،ودينهم،كذلكبهموكتا.وخيارَهمالائبياءأوسطَ!ونبيُّهميكونأن

أحكامهفيوقدرًاشرعًاالمناسبةفظهرت.كذلكيستقبلونهاالتيوقبلتهم

فيوأثبت.القديمةالطبعاتفيوكذا.قلمسبقولعلهابالإصغاء"،:النسخفي(1)

بنفسه.فعدَّاه"الاعتراضَتحذيرهم"اَنفًا:سبقوقد.الإصغاء(""من:المطبوع

".والعمل"والنية:ب،ك2()
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الزكيةللعقولوتجلت،الباهرةحكمتهوظهرت،والقدريةالأمريةلىتعا

)1(.لىوتعاتباركربهِّابنورالمستنيرة

الذيالغريبلحكمايديبينيذكربأن)2(جديرالمفتيأنوالمقصود:

وبادلّه.يديهبينتوطئةًوتكون،عليهوتدلّ،بهتُؤنسمقدماتٍيُؤلَفلم

التوفيق.

لحكماثبوتعلىيحلِفأنوالمناظِرللمفتييجوز:الثامنةالفائدة

السائلليشعر؛والمنازعالسائلعندلثبوتهموجِبًاحَلِفُهيكنلموإن،عنده

تناظرفقد.فيهشاكٍّغيرُوأنهقال)3(،مماويقينثقةعلىأنهلهوالمنازع

يثبتلا:منازعهلهفقال،يعتقدهماعلىأحدُهمافحلَف،مسألةفيرجلان

ولكن،عندكالحكمَلأُثبِت)4(أحلفلمإئي:فقال،بحلفكالحكمُ

فيعندي(تُغبِّر)ْلاشبهتكوأن،قوليمنوبصيرةيقينعلىأئيلأعلمك

به.جازمأنابمايقينيوجه

بهجاءالذيالحقثبوتعلىيحلفأنع!م!منبيَّهأ،1918/اللّّهأمروقد

62(.-06)3/المعاد("و"زاد(،5881-4/5821)الفوائد""بدائع:وانظر(1)

"."أن:المطبوعةالنسخفي2()

"."له:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)3(

القديمة:الطبعاتوفي.موضعينفيتحريففوقع"،يثبتلاأحلفلم"إذ:كفي)4(

المتن.فيتغييركليهماأنوالظاهر.("تثبيت"لأجل:المطبوعفيوأثبت("،"ليثبت

0زمنأثبتماتصحيفوكلاهما"تغيِّر"،:المطبوعةوالنسخ)ك(وفي"تعتبر"،:ب)5(

فيه.تؤثرلاأي("يقينيوجهفيتغبّرإلا:قوله
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كتابه:منمواضع)1(ثلاثةفي

.(53:يونسأ!لَحَقإِتَّهُروَرَث!ىإِقُلهُررَي!عَنحرنَكَأَحَق!و:قوله:حدهاأ

وَرَبِّىبَكَقُلاَلسَّاعَةلَاتَأْلِينَااَلَّذِليئَكَؤُوْاوَفَالَ):لىتعاقوله:ئيوالثا

2(.!)لتًأتينَّ!تم

.،7:بنلتغاا]!فَتعَثُنَّبَكَوَرَبِّقُليتُبَثُوألَّنأَنلَّذِي!بَهَفَرُوَأأزَعَمَ):لهقو:لثلثااو

ثمانينمنأكشرفيالحقِّمنبهأخبرماعلىع!يمالنبيُّأقسموقد

الصمحابةكانوقدوالمساند)4(.الصحاحفيموجودةوهيموضعًا)3(،

لابنطالببيأبنعليفقال،والروايةالفتاوىعلىيحلفونا!ىيلَّهُعَنهرَ

فوالدّهالنساء،متعةفيبهتفتيمافانظر،تائهامرؤإنكالنساء:متعةفيعباس

ع!ت!و)6(.اللّّهرسولُعنهانهىلقدباللّّه(وأشهد)ْ

إنَّالناسأيهايا:قالثم،عليهوأثنىادلّّهحمدادلَّهبهكلَئهُرَعمروليولم!

أجدلاقسمًا،باللّّهأقسمفأناثلاثًا.حرَّمهاثمثلاثًا،المتعةَأحلَّ!ؤاللّّهرسولَ

المسلمينمنبأربعةيأتيأنإلا،رجمتُهإلامتمتِّعًاالمسلمينمنأحدًا

"."ثلاث:النسخفي(1)

.!)عنِوِاَلغَيمب:زيادةالمطبوعةالنسخفي2()

926(.و)3/(156)1/المعادا"زادفيومثله)3(

"المسانيد".:المطبوعةالنسخفي)4(

باللّه.أشهد:قالأو:يعنيأشهد"،أو":النقلمصدرفي5()

من82()ص،حنبلبنأحمدعليهاحلفالتي"المسائلكتابهفييعلىأبيابننقله)6(

المتعة.نكاحتحريمفيبطةابنكتاب
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.(1حرَّمها)أنبعدأحلَّها!اللّهرسولأنيشهدون

سألتُ:الحكمبنمحمدفقال،أجوبتهبعضفيالشافعيُّحلفوقد

:فقال؟شهادةأونفقةأوميراثأوطلاقفيهايكونكانالمتعةعنالشافعيَّ

)2(.أدريماواللّّهلا،

فهو،مخلوقمنةشيءأومخلوقالقرآن:قالمن:هارونبنيزيدوقال

)3(.زنديقعندي-واللّه-

هو،إلاإلهلاالذيواللّه:فقال)4(،الرويةفيجريرحديثعنوسئل

)5(.زنادقةإلاهممابهكذَّبمَن

فتاويه:منمسائلعدةعلىحلففإنهاللَّهُ!عَتهُرَأحمدالإماموأما

إلا،واللّّهلا:فقال؟مراتثلاثعلىالوضوءفيالرجلأيزيد:قيل

ومن-لفظهلى[أقربواللفظ)752("الفوائد"فيوتمَّام(،1)639ماجهابنرواه(1)

وانظر:.حازمبيأبنأبانلأجلحسنوإسناده331(./1)المقدسيالضياءطريقه

.(5182)3/"الساريأنيسو"(1/004)كثيرلابن"الفاروقإمسند

أيضًا.بطةابنكتابمن84()صالمذكوركتابهفييعلىأبيابننقله)2(

حسنوهو.عنه()916""الشريعةفيوالآجري5(،0)"!السنةفياددّهعبدرواه)3(

أحمدلماعليهاحلفالتي"المسائلوانظر:.الواسطيإسماعيلبنمحمدلأجل

86(.)ص

)633).ومسلم(455)البخاريرواه(4)

اْحمد"عليهاحلفالتي"المسائلانظر:.هارونبنيزيدعنبإسنادهنفطويهرواه)5(

8(.ه)ص
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.(1)بالوسواس:يعني.مبتلىرجل

واللّّه)3(.إي:فقالتوضأ؟إذالحيتهالرجليُخلِّل)2(:وسئل

إذنَّبغيرعِلْجًايبارزالصفَّينبينلجهادافيالرجليكون:وسئل

4(.واللّه)لا:فقال،الإمام

وهذا:قلتواللّه)5(.إي:فقال؟المقصورةفيالصلاةأتكره:لهوقيل

وأتباعهم.للأمراءتُحمَىالمقصورةكانتلما

!يرو؟اللّهرسولحديثَخالفمنبغضِعلىالرجلُأيؤجر:وسئل

واللّّه)6(.إي:فقال

واللّه)8(.إيقال)7(:كافر؟،مخلوقالقرآن:قالمن:وسئل

عنديصحَّماواللّّه:فقال؟حديثالنبيذفيعندكصحَّهل:وسئل

)9(.التحريمعلىإلاواحدحديث

.(91ص)لمذكورةا"ئللمساا"نظرا(1)

كماالنقلمصدروفي".تخلّل"عن:السابقةالطبعاتوفي"،!أيخلِّل:المطبوعفي)2(

النسخ.منأثبت

2(.1)صالسابقالمصدر)3(

2(.2)صالسابقالمصدر(4)

2(.4)صالسابقالمصدر(ه)

.(2)صهالسابقلمصدرا)6(

"."فقال:المطبوعةالنسخفي)7(

.(4766)9/"الكوسج"مسائل:وانظر26(.)صالسابقالمصدر)8(

27(.)صالسابقالمصدر)9(
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واددّه)2(.إي:فقالبالسواد؟الخضاب(1)يكره:وسئل

وادلّه)3(.إي:فقال.خلفهالأبُويصلِّي،أباهيؤمُّالرجلعنوسئل

واللّّه)4(.إي:فقال؟الصلاةفيالنفخيكرههل:وسئل

يإ:فقال؟ذللشيكره،وتنامقفاهاعلىتستلقيالمرأةعنوسئل

(.ة)واللّّه

لا:فقال،الكتابأهلمنالامةَالمسلمالرجلتزوُّجعنوسئل

واللّّه)6(.

)7(.وادلّّهلا:فقال،مرهونةوهيفيطؤها،جاريتَهيرهَنالرجلعنوسئل

رجلفيقضىأنهادلَّهبهكَتهُرَالخطاببنعمرحديثعنوسئل

)8(:الديةَعمرفأغرمهم؛فمات،يسقُوهفلم،عطشانوهوقومًا،استسقى

وادلّّه)9(.إي:قالكذا؟أنتتقول

".أيكره":المطبوعةالنسخفي(1)

.(4876)9/"الكوسجمسائل"وانظر:32(.)صالسابقالمصدر2()

28(.)صالسابقلمصدرا)3(

.3(1)صالسابقلمصدرا(4)

الاَتية.المسألةعلىمؤخَّرةالمطبوعةالنسخفيوالمسألة3(.ه)صالسابقالمصدر()ه

.(0487)9/"الكوسجمسائل"وانظر:

3(.4)صالسابقلمصدرا)6(

.36()صالسابقلمصدرا)7(

عمر.يلقلملحسنوا،ضعيف،أشعثوفيه)28478(.شيبةبيأابنرواه)8(

.3(5ص)لمذكورةا"ئللمساا"(9)
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:فقاليلاعنها؟؛زوجتَهقذَفثم،القذففيحُدَّإذاالرجلعنوسئل

.(1وادلّّه)إي

واللّّه)3(.إي:فقالأب/]918؟رقيقَهالرجلُ)2(يضرب:وسئل

)4(.الشريفعليأبوالقاضيالمسائلهذهذكر

المجهودَأعطيتُلقدوادلّّه(:)هصالحابنهروايةفيأحمدالإماموقال

لي.ولاعليَّلاكفافًاالأمرهذامنأنجوئيأولَوددتُ،نفسيمن

كانَّ،الذيالأمرفيالموتَتمنَّيتُلقدواددّهأيضًا)6(:روايتهفيوقال

الدنيا.فتنةوهذا)7(هذا،فيالموتَلأتمنَّىوإئي

حديد؟أوذهبمنالخاتميكرهلأحمد:منصوربنإسحاقوقال

واللّّه)8(.إي:فقال

.38()صالسابقلمصدرا(1)

"."أيضرب:المطبوعةالنسخفي)2(

.38()صلمذكورةالالمسائلا")3(

أبيبنأحمدبنمحمدعليأبووالقاضي38()ص""المسائلفييعليأبيابنقاله)4(

"الإرشاد".صاحب(34284-)5لهاشمياموسى

93(.)صلما"المسائلفييعلىأبيابننقلهومنه،""المحنةفي)5(

.(04)ص"إالمسائل:انظر."لمحنةا1في)6(

".ذاكأوهذا":"لمسائلا"في)7(

داالكوسج"مسائلوانظر:.يعلىلأبي"اللباس"كتابمن(24)ص""المسائل)8(

/9(9484).
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لهوليس،أهلَهتييأالرجلُيؤجَرحمد:لأقلتأيضًا:إسحاقوقال

أنهإلاالولد،يُرِدلموإنالولد،يحتسب،واللّّهإي:فقالالنساء؟فيشهوة

1(.شابَّة)امرأةهذه:يقول

علىوقفتَإنك:يقولوناللّّه،عبدأبايا:عوفبنمحمدلهوقال

نُفاضِلكنَّاعمر:ابنبحديثحدَّثتهمإنما.عليَّواللّهكذبوا:فقال!عثمان

ذلكفيبلغ)2(،نزثمعمرثمبنزأبو:ذنز!يم،اللّّهرسولأصخببنز

وقففمن.هؤلاءبعدتَخايَروالا:!يمالنبييقلولم.ينكرهفلاع!يم،النبيَّ

)3(0السنةغيرعلىفهوبعليٍّيربِّعولمعثمانعلى

يإ:فقال؟بمكةالمقاممنأفضلبالثغر)4(المقامعنأحمدوسئل

واللّّه)5(.

بنإسحاقبنأيوبأن")6(:"الكاملفيعديبنأحمدأبووذكر

إذاإسحاقابنُ،اللّّهعبدأبايا:فقلت،حنبلبنأحمدسألت:قالسَافِري

.(4767)9/،الكوسج"مسائل:وانظر.(44)ص"لمسائل"ا(1)

السياقبدلالةخطأوهو.المطبوعةالنسخفيوكذا"،علي"ثم:بعدهالنسخفي)2(

)7936(.البخازدزواهعمرابنوحديث.نفسه

.(9474)9/"الكوسج"مسالْلوانظر:.(64)ص"لمسائلا")3(

".المقامهل9:المطبوعةالنسخفي)4(

.(94)ص"المسائل"(ه)

مطبوعةفيهذاحمداكلاميردولم."والتعديللجرحا"كتاب:""المسائلفي)6(

تهذيب"فيوالمزي2(،1/45)بغداد"داتاريخفيالخطيبنقله.""الكامل

حمد.أعنسافريابنعن(64)7/"السيردافيوالذهبي(،4/2422)"الكمال
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جماعةعنيحدِّثرأيتهإئي.وادلّّهلا1(:قال)؟تقبلُهبحديثٍانفرد

ذا)3(.كلاممنذاكلاميفصلولا)2(،لحديثبا

؟الصلاةفيوالعقربَالحيَّةَنقتُل)4(:لأبيقلتُأحمد:بنصالحوقال

(.واللّه)ْإي:فقال

وغيرالإمام،واللّّهإي:فقال؟بامينتجهرَ)6(:بيلأقلتُأيضًا:وقال

)7(.لإماما

والدّه)8(.إي:قال؟الإمامعلييفتح:لأبيقلتُأيضًا:وقال

الصومَنبيِّتأنرمضانفينحتاجونحنلأحمد:قلت:الميموئيوقال

وادلّّه)9(.إي:فقال؟الليلمن

المطبوعة.النسخفيوكذا"،فقال":ب(1)

الواحد".لحديثا"":المسائل"في2()

.(15)ص"المسائل")3(

".تقتل":ب،ك(4)

بكر.لأبي("فيالشا"كتابعن5(4)ص"إالمسائل()ة

".الكوسجمسائل"فيوكذا،يجهر"":ب)6(

ذكركماصالحلا،الكوسجروايةمننقلهاوقد(،58)صالسابقالمصدر)7(

5(.47)2/"الكوسجمسائل"فيوهي.المصنف

مسائله""وانظر،الكوسجروايةمنفيهاأيضًاوهي(،95)ص"المسائل")8(

(/270.)6

6(.0)ص("لمسائلا"()9
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إذاأوعطِبَتإذا1()الحبسمنالفرسُتباعأيضًا:الميموئيوقال

وادلّّه)2(.إي:فقال؟فسدت

العقيقةفي!يمّالنبيعنثبتهللأحمد:قلتأيضًا:الميموئيوقال

شاتانالغلام))عن:!ي!مالنبيعنحديثغيرفي.واللّّهإي:عليفأملىشيء؟

)3(."شاةلجاريةاوعنمكاقئتانَّ،

والتصفيقللرجالالتسبيحلأحمد:قلتمنصور:بنإسحاقوقال

واددّه)4(.إي:قالللنساء؟

نوىإذاتكبيرةتجزئه:سفيانقاللأحمد:قلتأيضًا:الكوسجوقال

(عمر)ْابن،نوىإذاتجزئه،وادلّّهإيحمد:أقال.الصلاةافتتاحبها

.(6وزيد)

لما0الحبيس"الفرس:المطبوعةالنسخفي(1)

آ(.1)ص"لمسائل"ا2()

2(،042،05252،4136)28حمدأرواهلحديثوا.(5)صه"لمسائل"ا)3(

وابنالترمذيصححه.عائشةحديثمن31()63ماجهوابن(،51)13والترمذي

للشواهدوانظر.مسلمشرطعلىصحيحإسناده:الالبانيوقال(،0531)حبان

"المسند".محققيوتعليق(1)166"الغليل"إرواء:والمتابعات

622(.2/)"الكوسج"مسائل:وانظر.(57)ص"لمسائلا"(4)

وقبله.7(221/)داالكوسج"مسائلنسخوإحدىلمطبوعةاوالنسخ(ك)ز،فيكذا(5)

وزيد".عمر"ابن:بمنحذفوقد"."قالة63(:)صالنقلمصدرفي

عنمعمرطريقمن08()3/""الأوسطفيالمنذروابن252(0)شيبةبيأابنرواه)6(

تكبيرهيجزئهفانهركوعًا،القومالرجلأدرك"إذاقالا:،ثابتبنوزيدعمرابن

صحيح.وإسناده."واحدة
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يإ:قال؟أذنيهفيإصبعيهيجعلالمؤذِّنلأحمد:قلتأيضًا:وقال

.(1واللّه)

ولدبطنهاوفيماتتامرأةعنسفيانسئللأحمد:قلتأيضًا:وقال

ماوادلّّهبئسأحمد:قالبطنُها)3(.يُشَقَّأنبأسًاأرىما:()2(]قال،يتحرَّك

!)4(.قالمابئس،اددّهسبحان-ذلكيردِّد-قال

قال؟الطلاقفيوامرأتينرجلشهادةتجوزلأحمد:قلتأيضًا:وقال

5(.واللّّه)لا:حمدأ

يُجفَىوادلّّهإي:قالداعيًا؟كانإذاالمرجئلأحمد:قلتأيضًا:وقال

ويُقمىَ)6(.

ليس،ادلّّهكلامالقرآن:قالرجلٌلأحمد:قلتُ:طالبأبووقال

جاءأ(]091/فقدهذاقالمن:قال.مخلوقبههذالفظيولكن،بمخلوق

بكرأبيحديثفيهوالحجة.حالكلِّعلىادلّّهكلامهوإنماكلِّه،بالأمر

صاحبك؟بةجاءمماهذا:لهفقيل2(-1:الرومأ!اَلرُّوُمبُخَتِ!)اقرَ

.(294)2/"الكوسج"مسائل:وانظر6(.4)ص"المسائل"(1)

النقل.مصدرمن)2(

365(.)5/"الأوسط":انظر)3(

.(9141-8141)3/"الكوسجإمائل:وانظر.6()صه"المسائللا(4)

.(4/9174)"الكوسج"مسائل:وانظر.67()ص"المسائل"(ه)

وانظر:53(0)4/"الخلالبكرلأبيالسنَّةمنالرابع"عن68(.)ص"المسائل")6(

.(6474)9/"الكوسج"مسائل
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قلت:.اللّّهكلامهووإذما)2(،وترههذا(،1اللّّه)كلامولكنه،واللّّهلا:از

وَجَعَ!ألظُاُنَتِوَآلأَزضَاَلسَّمَؤتِظًقَاَئَذِىلِثَهِ)اَلْحَضدُالرحيمالرحمناللّّهبسم

الساعةَقرأتُالذيهذا(1:]الائعام!يَغدِلُوتبِرَبِّهِماَتَذِينَكَفَرُوأثُؤَوَألنّورَ

فقد("حلوتبالقراَن"لفظي:ازومو.اللّّهكلامهوواللّّهإي:لزاللّّه؟كلام

كلِّه)3(.لأمرباجاء

عنشُبْرُمةابنحديثعناللّّهعبدأباسألتُزياد:بنالفضلوقال

أترى4(،)بنذركأوفِ:الشعبيلهفقال،امرأتهيطلِّقأننذَررجلٍفيالشعبي

(.واللّّه)ْلا:فقال؟ذلك

)1(

)2(

)3(

)5(

"السنة"فيأحمدبناللّهوعبد(،13)صالعبادلماأفعالخلق9فيالبخاريرواه

271(،)5/""الإبانةفيبطةوابن4(،140/)"التوحيد"فيخزيمةوابن(،1)16

الزناد.بيأبنالرحمنعبدلأجلحسنوإسناده

."..إنما.وغيره"هذا(":"المسائلفيالسياق

لأبيالسنةمن"السادسعن96()ص""المسائلفينقلتأحمدعنالروايةهذه

لما.لخلالابكر

معكنت:قال،شبرمةابنعنهشيمطريقمن2()172منصوربنسعيدرواه

ولا،يمينككفر":الشعبيفقال.امرأتهيطلقأننذرإنه:لهفقال،رجلفأتاه،الشعبي

وإن،فيهلماذلكفيإن،قولهالشيخعلىرددتإن:نفسيفيقلت".امرأتكتطلق

قالوقد،معصيةالطلاقإنعمرو،أبايا:فقلت،أحبلاماعليليدخلنسكتأنا

القيامةيوملىإعنقكفي"نذرك:فقال،بهفأتي.بالرجلعلي:فقال،فانتبه.قالم!

صحيح.وإسناده."امرأتكتطلقأنإلا

فيالفضلترجمةفينقلهاوقدزياد("،بنالفضل"مسائلعن71()ص""المسائل

أيضًا.(291)2/"الحنابلةإطبقات
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،القطانسعيدبنيحيىوذكرادلّّهعبدأباسمعتُأيضًا:الفضلوقال

.(1مثلَه)أدركناما،وادلّّهلا:فقال

ع!مالنبيبعدتطرِفعينولا:مسدَّد"لىإ"رسالتهفيأحمدوذكر

0 2) عمرلعدولاعمر،منخيرتطرفعينلكرأنيلعدلالكر،أٌ. 000و.بيم!حير)

أبيبنعليمنخيرٌتطرفعينعثمانبعدولا،عثمانمنخيرٌتطرفعين

)3(.المهديونالراشدونلخلفاءاوادلّّههمأحمد:قالثما!بدلَّهُعَنلا.رَطالب

التشيبع.يرىكان:قال؟لجعفياجابرلأحمد:قلت:الميموئيوقال

وادلّّه)5(.إي:قال؟بالكذبحديثهفي)4(يتهم:قلت

فييحلفأنأحمدالإماماستجازكيف:قيلفان)6(:القاضيقال

فهياختلاففيهايسوغفلاالأصولمسائلأما:قيلفيها؟مختلَفٍمسائل

لوكما،عليهحلفذلكصحةُظنهعلىغلبلمافانهالفروعوأما،إجماع

بصدقه.الظنلغلبة،يدَّعيهأنلهجازدينًافلانعلىلهأنَّأبيهدفترفيوجد

عليه.ويحلفَقلت)7(:

.(391)2/"الحنابلةوداطبقات72(،)ص("المسائل"(1)

.وغيرهالنقلمصدرمنوالتصحيح.يأتيوفيماهناخيرًا"..بعد."نظرت:النسخفي)2(

الأرشد("المقصدو"(،431)2/"الحنابلةطبقات"وانظر:73(.)ص"المسائل")3(

228(.)صلجوزيالابنأحمد"الإماممناقبو"28(،)3/

النقل.مصدرفيلماموافقالنسخمنوالمثبت."يتهمقد":المطبوعةالنسخفي)4(

74(.)ص""المسائل)5(

9(.980-)صالمذكورةالمسائلجامعيعلىبيأابنهو)6(

القيم.ابنالقائل)7(
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لجوار،باالشفعةإسقاطعلىاليمينمنامتنعقدأليسقيلفإن:قال

)1(.الخصمنيةوالنية،الحاكمعندهناكاليمينلأن:قيل

يسوغٍمماعندهلجواراشفعةبللهذا،اليمينأحمديمنعولم:قلت

فمرةفيها،قولهاختلفولهذاتُرَدّ،لاصحاحأحاديثوفيهابها.القول

كالطريقلملكاحقوقفييشتركاأنبينفصَلومرةًأثبتها،ومرةًنفاها،

هووهذا.يثبتفلاذلكمنشيءفييشتركالاأنوبين،وغيرهوالماء

الإسلامشيخاختياروهو.الأحاديثتجتمعوبه،فيهريبلاالذبدالصواب

غيرُه.يُختار)3(ولا)2(،البصرةفقهاءومذهب

فيحلفواأنهموالتابعينالصحابةمنجماعةعنأحمدروىوقد

)4(.باليمينلهإثباتًالاللخبر،وتأكيدًاتحقيقًاوغيرهاوالفتوىالرواية

!وشَطِقُونَأَلبَّهُخمَآئللَحَقٌّإِنَّهُ،لأَزضِوًااَلمحلىفَوَرَبِّ):لىتعاقالوقد

فِيمَاييحَكِّلُوكَلَايُؤمِنُوتَحَتَّىوَرَبِّكَفَلَا):لىتعاوقال.23،:]الذاريات

65(0:]النساءلآيةا!طنَهُضلتنَجَرَ

29-]الحجر:!!عًّاكاَنُوايَعمَلُونَلَنشَئًنَّهُرْأَتجَعِينَفَوَرَلِّب):وقال

2،،-1:]يس!اَلحكِيوِوَأتقُرءانِ!)يسَ:كقولهبكلامهأقسموكذلك39(.

(".الحاكم"نية(":"المسائلفي(1)

.الكتابهذامنالثالثوالمجلدالثانيالمجلدفيتقدمماانظر)2(

كماالسابقةالطبعاتوفيك(.)ز،فيينقطولم.المطبوعفيوكذا،"نختار"؟ب)3(

ات.

79(.19،)ص""المسائلانظر:)4(
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قسامهإوأما.(1:]صألذِّكأِ!ذِىانِوَاَثقُرهَ)صَى(،1:]ق!آتمَجِيدِانِوَاَتقُرْءَ)قَ!

جدًّا.فكثيرٌب،]091/عليهدالَّةاَياتهيالتيبمخلوقاته

فانه،أمكنهمهماالنصِّبلفظيفتيأنللمفتيينبغي:التاسعةالفائدة

،الصوابلهمضمونحكمفهو،التامالبيانمعوالدليلالحكميتضمَّن

كذلك.ليسالمعيَّنالفقيهوقولُ،بيانأحسنفيعليهللدليلمتضمِّن

منهاجهمعلىسلكواالذينوالأئمةوالتابعونالصحابةكانوقد

عنرغبواخلوفٌبعدهممنخلفتحتىالتحرِّي،غايةذلكيتحرَّون

هجرَذلكفأوجب؛النصوصألفاظغيرألفاظًالهمواشتقُّوا،النصوص

لحكمامنالنصوصبهتفيبماتفيلاالألفاظتلكأنومعلومٌ،النصوص

علىوالإقبالِ،النصوصألفاظهجرانِمنفتَولَّد.البيانوحسنوالدليل

إلايعلمهلاماالفسادمنالامةعلىبها=الأحكاموتعليقِ،لحادثةاالألفاظ

اللّّه.

والتعقيدوالتناقضالخطأمنبريئةوحجةعصمةالنصوصفألفاظ

إليهاالتيوأصولهم1()الصحابةعصمةهيكانتولما.والاضطراب

اختلفوافيماوخطؤهم،بعدهممَنعلوممنأصحَّعلومهمكانتيرجعون

وهلمَّ،كذلكبعدهممنلىإبالنسبةالتابعونثم.بعدهممَنخطأمنأقلُّفيه

كانتوالبدعالأهواءأهلأكثرعندالنصوصهجرانُاستحكمولماجرًّا.

والتناقض.والاضطرابالفسادغايةفيوأدلّتهممسائلهمفيعلومُهم

لهامعنىلامقحمة""عهدةوكلمة"،الصحابةعهدة"عصمة:المطبوعةالنسخفي(1)

هنا.
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اللّهقال:يقولونمسالةعنسئلواإذاكم!اللّهرسولأصحابكانوقد

إليهوجدواماذلكعنيعدِلونولاكذا؛وفعلكذا!ك!يمّادلّّهرسولقالكذا،

طالفلماالصدور.فيلماشفاءًوجدهاأجوبتهمتأمَّلفمن1(،قطُّ)سبيلًا

فييذكرواأن:المتأخرينعندعيبًاهذاصارالنبوةنورمنالناسوبعُدالعهد

)2(.رسولهوقال،اللّّهقال:وفروعهدينهمأصول

اليقينيفيدلاورسولهاللّّهقولأنكتبهمفيفصرَّحوا،دينهمأصولأما

الحشويةفيهاورسولهادلّهبكلاميحتجُّوإنما،الدينأصولمسائلفي

بعضَلهماختصرمنبتقليدفقنعوا،فروعهموأماوالمشبِّهة)3(.والمجسِّمة

عنولا)4(،رسولهعنولا،ادلّّهعننصٌّفيهايُذكَرلاالتيالمختصرات

به،ويقضُونيُفتونفيماعمدتهُمبل.دينهمقلَّدوهأنهمزعمواالذيالإمام

ذلكقولعلى،والأموالوالدماءالفروجبهويبيحون،لحقوقابهوينقلون

لفظيستحضرمَنجنسهبنيعندوزعيمُهمنفسهعندوأجلُّهم.المصنِّف

،الكتابذلكأحلَّهمالحلالفا.لفظهوهذاقال،هكذا:ويقول،الكتاب

ماوالصحيج،أبطَلهماوالباطل،أوجَبهماوالواجب،حرَّمهماوالحرام

صحَّحة!

منهتضِجُّأمرٍلىإدُفِعنافقد!الأزمانهذهمثلفيبهؤلاءلناوآَنىهذا،

ربِّهالىإوالدماءوالأموالالفروجُمنهوتعِجُّضجيجًا،اللّّهلىإلحقوقُا

المؤلف.كلامفينحوهسبقوقد.الماضيبالزمانخاص"اقطُّ(1)

".اللّه"رسول:المطبوعةالنسخفي)2(

.وغيره632()2/"المرسلةإالصواعقفيعليةوالردّكلامهمانظر)3(

!يًئِ".اللّهرسول":المطبوعةالنسخفي(4)
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فيهويُجعل1(،)لحرامباالحلالُويُقلَب،الأحكامفيهتُبدَّلعجيجًا،

اللّهيشرعهلمالذيوالمنكرُ،المنكراتمراتب)2(أعلىفيالمعروفُ

يعرفه!منمنهوأغرَبُ،غريبفيهالحقُّ.القرُباتأفصلمنورسوله

له)3(فلَققد!والناسَأ(1191/نفسَهبهوينصح،إليهيدعومنمنهماوأغرَبُ

منالمستقيمطريقَهله)4(وأبان،الظلماتغياهبعنصبحَهالإصباحفالقُ

ع!يماللّهرسولُعليهكانماقلبهبعينوأراه،لجائراتاالطرقتلكبين

الهدايةعلَمُلهرُفِع.المضلَّاتالبدعمنالخلقأكثرُعليهمامع،وأصحابه

منلهوطوبى.عليهواستقامفقامالمستقيمُالصراطُلهووضَح،إليهفشمَّر

قذىرؤيتُهمأقوامٍبين،لجيراناكثرةعلىغريبٍ،السكانكثرةعلىوحيدٍ

الصدور،وغمّ،الأرواجوحُمَّى،النفوسوكربُ،الحلوقوشجى،العيون

.القلوبومرضُ

الثريَّافأينمنهمطلبتَهوإن،الإنصافطبيعتهمتقبللمأنصفتَهموإن

رضوا.مطلوبهُمعليهموعمي،قلوبُهمانتكستقد!الملتمسيدمن

العلمبحاروخاضوا،لحرماناعلىوحصلوا،لحظوظباوابتلُوابالأمائي،

وَشَلِه)5(منابتلَّتماواللّهولا!الهذَيانوشقاشقالباطلةبالدعاويلكن

".لحراموالحلالا"فيه:السابقةالطبعاتوفي"،لحرامبالحلالا"فيه:المطبوعفي(1)

".أعلىالمعروف"فيه:المطبوعةالنسخفي)2(

"،بهم":المطبوعةالنسخوفي.والنالسَنفسَهالناصح،الحقليإالداعيلهذا:يعني)3(

خطأ.وهر

السابقة0الطبعاتمنساقطوهو"،لهم":المطبوعفي)4(

القليل.لماءا:الوشل5()
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وأشرقتلياليهمبهابيضَّتولا،وأحلامُهمعقولهُمبهزكتولا،أقدامُهم

بمدادهبُلَّتإذالدفاتروجوهُمنهلحقِّوالهدىباضحكتولا،أيامُهمبنوره

مَنوحيَّرواأنفسَهموأتعبوا،الأنفاسنفائسَثىءٍغيرفيأنفقوا.أقلامُهم

عنوأعرضوا0الوصولفحُرِموا،الأصولضيَّعوا.الناسمنخلفهم

الضلالة.وبيداءلحيرةا1()مهامهفيفوقعوا،الرسالة

أتمِّفيومعانيهاالنصوصألفاظفيمضمونةالعصمةأنوالمقصود:

فهومشكاتهاغيرمنلحقاودينالهدىإدراكَرامومنتفسير.وأحسنبيان

يسير.غيرُعسيرعليه

فصل

منينبعثأنالمسألةبهنزلتإذاالموفَّقللمفتيينبغي:شرةالعاالفائدة

ومعلِّم،الصوابمُلهِملىإالمجرَّد،العلميلا،ليلحااالحقيقيالافتقارُقلبه

علىويدلَّهالسَّداد،طريقَلهويفتع،الصوابَيُلهِمه=أنالقلوبوهاديالخير،

بابَقرَعفقدالبابَهذاقرَعفمتى.المسألةهذهفيلعبادهشرعهالذيحكمه

هذه)3(قلبهمِنوجَدفإذا.إياهيَحْرمهلاأن2(ربِّه)فضلِمِنأجدَرَوما.التوفيق

منبعلىإنظرَهويحدِّقوجهَهيوجِّهأنفعليه،التوفيقبشرىطلائعُفهي،الهمّةَ

والسنةالقرآنمنالنصوصوهوالرشد؛ومطلع،الصوابومعدن،لهدىا

ظفِرفإن.منهاالنازلةتلكحكمتعرُّففيوسعَهفيستفرغَ=الصحابةوآثار

ادلّّه.ذكرمنوالإكثاروالاستغفارالتوبةلىإبادرعليهاشتبهوإنبه،أخبربذلك

تحريف."،نهاية":المطبوعفي(1)

"!"أمَّللفظفزادالسياقأنكربعضهموكأنَّ"،ربّةفضلَ"أمَّل:لمطبوعةاالنسخفي2()

محض.صوابغيَّرهوالذي"،"قبله:المطبوعفي)3(
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عاصفةرياحوالمعصيةوالهوى.عبدهقلبفي(1اللّّه)يقذفه،اللّهنورُالعلمفان

تُضعِفه.أنبدولاتكاد،أوالنورذلكتطفئ

المسائلغشِيَتْه)2(إذا-روحهاللّّهقدَّس-الإسلامشيخَوشهدتُ

واللَّجَأ،باللّّه)3(والاستعانةوالتوبةالاستغفارلىإمنهافرَّعليهواستعصَتْ

فقلما.رحمتهخزائنمنوالاستفتاحِ،عندهمنالصموابواستنزالِ،إليه

إليه)5(الإلهيةالفتوحاتوتزدلفمدًّا،عليه)4(يتتابعأنالإلهيالمدديلبث

فيقلبُهوساروحالًا،علمًاالافتقارلهذاوُفِّقمنأنريبولايبدأ.بأيتهن

فقدحُرِمَهومَن،التوفيقمنحظَّهأُعطيفقدوقصدًا؛حقيقةًميادينه]191/ب(

الحقِّدركفيلجهداببذلالافتقارهذامعأُعِينَفمتى.والرفيقالطريقَمُنِعَ

وذواللّهيشاء،منيؤتيه،اللّهفضلوذلك.المستقيمالصراطبهسُلِكَفقد

العظيم.الفضل

فاما،النازلةُ)7(الحاكمأوبالمفتينزلتإذا)6(:عشرةالحاديةالفائدة

فيوسعَهاستفرغقدبحيثظنِّهعلىغالبًاأوفيها،بالحقِّعالمًايكونأن

المطبوعة0النسخفيالجلالةلفظيردلم(1)

"."أعيته:المطبوعةالنسخفي)2(

".والاستغاثةوالاستغفار"التوبة:المطبوعةالنسخفي)3(

.المضارعحرفباهمال""يتابع:ك(4)

.كمنساقط""إليه)5(

يكونأنيبعدولا"عشر".بتذكيرعشر""التاسعةلىإعشر""الحادية:الثلاثالنسخفي)6(

982(.2/)"الهجرتينطريق"مسودةفيكما،المؤلفأصلفيوقعقدالسهو

النسخ.منأثبتكماالسابقةالطبعاتوفي".المفتيأولحاكم"با:المطبوعفي)7(
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لمظنِّهعلىغلبولافيهابالحقِّعالمًايكنلمفإنلا.أو،ومعرفتهطلبة

تعرَّضفقدذلكعلىأقدمومتى.يعلملابمايقضيولا،يفتيأنلهيحِلَّ

وَمَابَطَنَمِنهَاظَهَرَمَااَثفَؤَحِثنَرَبِّىَإنَّمَاحَرئمَقُل):قولهتحتودخل،ادلّّهلعقوبة

لَامَااَللَّّهِعَلَىتَقُولُواًوَأَنبِهَءسُئطتايُنَزِّللَزمَابِاَدلَّهِتمثئرِكُوأوَأَناَلحَقِبِغَترِوَاَلبَغىَتمَوَاَقي

الأربعالمحرَّماتأعظمَعلمٍبلاعليهالقولَفجعل33(،]الأعراف:!نَغدَوُنَ

تحتودخلالحصر.بصيغةفيهاالتحريمحصرولهذا،بحالتباجلاالتي

يَأمُرُكُمإشًّا!مبِينعَدُوٌّلَكُخإِتَهُراَلثئَتطقخُطُؤَتِتَئبِعُوأ!ال!وَلَا:لىتعاقوله

ودخل(.916-168:]البقرة!لعَلَمُونَلَامَااَلمحهَعَلَىتَقُولُوأوَأَنوَاَتفَخثمَدبِاَلسُّوَءِ

وكانافتاه")1(،منعلىاثمُهفإنماعلمٍبغيرأُفتِيَ))من!ك!يمّ:النبيقولفي

النار.فيثلثاهمالذينالثلاثةالقضاةأحد

نألهيحِلَّلمغالبًاظنًّاأوعلمًاالمسألةفيالحقَّعرفقدكانوإن

وهو.الإسلامدينمنبالضرورةالمعلومبالإجماعبغيرهيقضيولايفتي

وأأفتىمنكانوإذا.الثلاثةوالشهود،الثلاثةوالمفتين،الثلاثةالقضاةأحد

حكمأوأفتىبمن)2(فكيفالكبائر،لأعظممرتكبًاعلمبغيرشهِدأوحكَم

خلافه؟يعلمبماشهدأو

لحاكمفا.ادلّّهحكمعنمخبِرٌمنهمكلٌّوالشاهدوالمفتيلحاكمفا

الكوئيالحكمعنمخبروالشاهدمنفِّذ،غيرمخبروالمفتيمنفِّذ،مخبِر

خلافهيعلمعمامنهمأخبرفمن.الأمريالدينيللحكمالمطابقالقدري

0الكتاباولفيتخريجهتقدم(1)

إمن(".:المطبوعةالنسخفي)2(
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وُجُوهُهُماللَّهِعَلَىاَلَّذِجمتَكَذَبوُاْتَرَىاَثقِنَمَةِوَيَزمَ)عمدًااللّهعلىكاذبٌفهو

دينه.وعلىاللّّهعلىكذَبممنأظلمولا06،،]الزمر:مّسوَدَّيرج!

فيأصابواوإنجهلًا،اللّّهعلىكذَبوافقديعلموالمبماأخبرواوان

منحالًاأسوأوهمبة.الإخبارفيلهماللّهيأذنلمبماوأخبروا،الباطن

أخبروإناللّّه،عندكاذبفإنهبها؛فأخبر،وحدهالفاحشةرأىإذاالقاذف

كانفإذا)1(.أربعةرابعكانإذاإلابهاالإخبارفيلهيأذَنلمادلّّهفإن،بالواقع

به،الإخبارفيلهيأذنلمحيثلمخبره)2(يطابقخبرفيادلّّةعندكاذبًا

فيلهيأذنولمبه،حكَماللّهأنا)3(يعلملمبماحكمهعنأخبربمن]فكيف

فَذَاآتكَذِبَاَقسِنَنُ!مُتَصِفُلِمَاوَلَالًقُولُواْ):لىتعاادلّّهقالبه)4(؟الإخبار

لَايُفلِحُونَاَكَذِبَأللَّةِعَلَىيَفزُونَأئَذِلنَإِنَّسبككَذِأللَّهِعَلَىفَّفتَرُواْحَرَا!موَهَراطل

أَطلَمُ!وفَمَن:لىتعاوقال،.171-161:]النحلأِليم!!عَذَابوَلَهُتمفًلِيلشًغ6\1

علىوالكذب32ُ(.]الزمر:!هُحقَذإِذبِالصِّسدقِوكًذَّبَاَلهِعَلىَ!ذَبَمِمَّن

عَلَىاَفتَرَىأَط!مِمَّنِ)وَمَن:تعالىوقال.والصدقلحقباالتكذيبَيستلزمادلّّه

أئَذِلىهؤُلَاًءاَلأَشهَدوَلَقُولُرَبِّهِخعَكَيُغرَضُوتَأولَبهلثَ!ذِبًأأللَّهِ

.(18]هود:!ينَاَلطدٍعَلَىاَدلَّهِلَغنَةُأَلَارَبِّهِزعَكَكَذَبُواْ

("."فان:المطبوعةالنسخفي(1)

5(:10)2/سبقوقد.المؤلفأسلوبمنبعيدَاوليس،التلاثالنسخفيكذا)2(

"."مطابق:المطبوعةالنسخوفي"0لمساواة"يتضمن

.زمنساقطالمعقوفينبينما)3(

النظر.لانتقالب()ك،منساقطهناإلى"..أخبر.بمن"فكيف)4(
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متناولةفإنهاوالكفار،المشركينحقِّفيكانتوإنالآياتوهؤلاء)1(

ولاأ،2191/.وأفعالهوصفاتهوأسمائه،ودينهتوحيدهفيادلّّهعلىكذَبلمن

حكمإصابةفيوسعَهواستفرغاجتهادَه)2(بذلَإذاالمأجورَالمخطئَتتناول

وإنلهالمطيعَيتناولفلا،عليهاللّّهفرضهالذيهوهذافإن،وشرعهاللّّه

التوفيق.وبادلّه.أخطأ

لسان:ألسنةأربعةعلىيظهرورسولهادلّّهحكمُ:عشرةالثانيةالفائدة

علىيظهرفالراويالشاهد.ولسان،لحاكماولسان،المفتيولسان،الراوي

مناستنبطهومامعناهلسانهعلىيظهروالمفتي،ورسولهادلّّهحكملفظُلسانه

يظهروالشاهدُوتنفيذُه،)3(بحكمهالإخبارُلسانهعلىيظهرلحاكمُوا،لفظه

.الشارعحكمَيثبتالذيبالسببالإخبارُلسانهعلى

العلم،لىإالمستندبالصدقيخبرواأنالأربعةهؤلاءعلىوالواجب

أحدهمواَفة.بهالإخبارفيصادقين،بهيخبرونبماعالمينفيكونون

فيسبحانهادلّّهحادَّ)4(ققدفيهكذَبأوالحقَّكتَمفمتى،والكتمانالكذب

إذاودنياهودينهعلمهبركةَعليه(بالمَحْقِ)هسنتهادلّهأجرىوقد.ودينهشرعه

يمحقأنوكذباكتماإذاالمتبايعَينفيسبحانهعادتهأجرىكما،ذلكفعل

ب(.،)كمنساقط"هؤلاء"بعد"الآياتداولفظ"."وهذه:المطبوعةالنسخفي(1)

"."جهده:المطبوعةالنسخفي)2(

".اللّه"بحكم:المطبوعةالنسخفي)3(

"."خان:المطبْوعوفي.الدالبتشديدمضبوطًازفيوردكذا4()

وما.دأيمحقأن":المطبوعةالنسخوفي"،"ظعلامةمع("يمحق"بأن:بحاشيةفي5()

محض.صوابالخطيةالنسخمنأثبت

37



علمهفيلهبوركمرتبتهفيمنهموالبيانَالصدقَالتزمومنبيعهما.بركةَ

لحين،والصاوالشهداءوالصدّيقينالنبيينمعوكان،ودنياهودينهووقته

يعزلفبالكتمانعليمًا.بادلّّهوكفى،اددّهمنالفضلذلكرفيقًا.أولئكوحسن

العمل،جنسمنلجزاءوا،وجههعنيقلبهوبالكذب،سلطانهعنالحقَّ

والتعظيموالمحبةوالكرامةالمهابةسلطانعنادلّّهيعزلهأنأحدهمفجزاءُ

بينوالخزيوالمقتالهوانثوبَويُلبِسَه،والبيانالصدقأهلَيُلبِسُهالذي

الكاذبينمنيشاءمنسبحانهاددّهجازىاللقاء)1(يومُكانفاذا.عباده

وقلبوهالحقِّ،وجهَطمسواكماأدبارها،علىوردِّهاالوجوهبطمستمينالكا

146.:أفصلت!تِئمَبِيدِبِظَلَّغرَلُّك)وَمَاوفاقًاجزاءً،وجههعن

بأنهورسولهادلّّهعلىيشهدأنللمفتييجوزلا:عشرةالثالثةالفائدة

فيهالأمرأنيعلملماإلاكرههأوأحبَّه)2(أوأوجبهأوحرَّمهأوكذاأحلَّ

كراهته.أويجابهإأوتحريمهأوإباحتهعلىورسولهادلّهنصَّمما،كذلك

ادلّّهعلىيشهدأنلهفليس،دينَهقلَّدهعمنتلقَّاهالذيكتابهفيوجدهماوأما

ورسوله.ادلّّهبحكملهعلمَولا،بذلكالناسويغُرَّ،بهورسوله

وأكذا،ادلّّهأحلَّ:يقولأنأحدكمليحذَر:السلفمنواحدغيرقال

أُحرِّمه)4(.ولمكذا،أُحِلَّلم،كذبتَ:لهادلّّهفيقولكذا،حرَّم)

عليضربثماللقاء("،إالقيامة:كفيوكان"."القيامة:المطبوعةالنسخفي(1)

،."القيامة

.كمنساقط("أحبه"أو)2(

".اللّه"حرَّم:المطبوعةالنسخفي)3(

تخريجه.سبق)4(
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رسولأنالحُصَيببنبُريدةحديثمن")1(مسلم"صحيحفيوثبت

اللّّهحكمعلىتُنْزِلهَمأنفسألوكحصنًاصرتَحا"وإذا:قال!يماللّّه

ادلّّهحكمَأتصيبتدريلافإنك،ورسولهادلّّهحكمعلىتُنْزِلهْمفلا،ورسوله

".أصحابكوحكمحكمكعلىأَنزِلهْمولكنلا؛أمفيهم

وغيرهم،القضاةفيهمجلسًاحضرت:يقولالإسلامشيخوسمعت

لحكومة؟اهذهما:لهفقلتزفر.بقولأحدهمفيهاحكمَحكومةٌقجرت

الذياللّّهحكمهوزفرقولُصار:لهفقلت.اللّّهحكمُهذابأ:]291/فقال

حكمُهذا:تقللا)3(،وقولهزفرحكمُهذا:قل؟الأمةبه)2(وألزمبهحكم

.الكلاممنهذانحوأو.اللّّه

قصدُيكونأنفامامسألةعنسئلإذاالمفتي:عشرةالرابعةالفائدة

يكونأنوإماإلا،ليس(ورسولُه)هبهاللّهحكَمما)4(معرفةَفيهاالسائل

غيرهدونوتقليدهباتباعهنفسَهالمفتيشهَرالذيالإمامقالهمامعرفةَقصدُه

وماالمفتيذلكعندترجَّحمامعرفةَمقصودهيكونأنوإما،الأئمةمن

هو،)7(بتقليدهيرضىفهووأمانته)6(،ودينهعلمهلاعتقادهفيها؛يعتقده

)1731(.برقم)1(

.("بهلزأو":ك(2)

بالواو.تقل""ولا:ذلكبعدوفيها،المطبوعةالنسخمنساقط"وقوله")3(

.ب،كمنأمالما)4(

إ.ورسولهاللّّهحكم"معرفة:المطبوعةالنسخفي)5(

".وإمامتة"ودينه:المطبوعفي)6(

".تقليده9:المطبوعةالنسخفي)7(
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المفتين.علىترِدالتيالفتياأجناسفهذه.بعينهإمامقولفيغرضلهوليس

عرفهإذاورسولهادلّّهبحكميجيبأنالأولالقسمفيالمفتيففرضُ

نفسِهالإمامقولَعرففإذاالثائي،القسمفيوأما.ذلكغيريسعُةلا،وتيقَّنه

قولُهأنهعليهويُطلقالقولَإليهينسبأنلهيحِلُّولا.بهيخبرأنوسِعَه

المنتسبينكلاممنطالعهاأوحفظهاالتيالكتببعضفييراهمابمجرَّد

إليهمالمنتسبينبأقوالوفتاويهمالأئمةأقوالاختلطتقدفإنه،إليه

منهكثيرٌبل،الائمةعنمنصوصًاكتبهمفيماكلُّفليس.واختياراتهم

على)1(مخرَّجٌمنهوكثيرفيه،لهمنصَّلامنهوكثيرٌ،نصوصهميخالف

"هذا:يقولأنلأحديحِلُّفلا.بمعناهأوبلفظهبهأفتوامنهوكثير)2(،يهمفتاو

المفتيخطرأعظمفما،ومذهبهقولهأنهيقينًايعلمأنإلا"ومذهبهفلانقول

سبحانه!ادلّهيديبينمقامهوأصعب

ذلك،فيعندهبماالمستفتييخبرأنيسعهفإنه،الثالثالقسموأما

ومع.وسعهواستفراغجهدهبذلبعد،الصوابأنهظنهعلىيغلبوما)3(

به.الأخذُلهيسوغأنهوغايته،بقولهالأخذُالمستفتييلزمفلاهذا

فإنبواجبها؛وليقم،الثلاثالمنازلهذهمنمنزلةفينفسَهالمفتيفليُنزل

)4(موقوفوهو.بهأفتىماكلِّعنسائلُه-بدَّولا-سبحانهواللّّهُ،ادلّّهدينالدين

أثبت.مايحتملزفيورسمها"."يخرَّج:المطبوعةالنسخوفي"،"تخرَّج:ب(1)

.كمنساقط"فتاويهم...نصَّلامنه"وكتير)2(

مما".":السابقةالطبعاتوفيالواو،دونإما":المطبوعفي)3(

تحريف.،""موقرة:المطبوعةالنسخوفي.كز،فيمحررةغيرالكلمة)4(



المستعانَّ.والدّهبدَّ.ولا)1(ومحاسب،عليه

ادلّّهيديبينمقامهيخافالذيالمفتيليحذر:عشرةالخامسةالفائدة

فيغيرهمذهبَأنيعلموهو،يقلِّدهالذيبمذهبهالسائلَيفتيأنسبحانه

نأعلىالرياسةفتحملهدليلًا،وأصحُّمذهبهمنأرجحالمسألةتلك

دلّهخائنًافيكون=خلافهفيالصوابأنظنِّهعلىيغلببماالفتوىيتقحَّم)2(

علىلجنّةَاوحرَّم،الخائنينكيديهديلاوادلّّه.لهوغاشًّا،وللسائلورسوله

للدينمضادٌّوالغِترُّ،النصيحةوالدين.وأهلهللاسلامغانرٌّوهولقيهمن

للحق.والباطل،للصدقالكذبكمضادَّة

نفتيأنيسعنافلا،المذهبخلافَفيهانعتقدالمسألةترِدماوكثيرًا

ونرجِّحه،الراجحالمذهبنحكيثم،المذهبفنحكي.نعتقدهمابخلاف

التوفيق.وباددّه.بهيؤخذأنأولىوهو،الصوابهوهذا:ونقول

4(،)السائلوتحيير)3(،الترويجللمفتييجوزلا:عشرةالسادسةالفائدة

،للإشكالمُزيلًابيانًايبيِّنأنأ،3191/عليهبل،لحيرةواالإشكالفيو،القاؤه

.غيرهلىإمعهيحتاجلاالمقصود،حصولفيكافيًا،الخطابلفصلمتضمِّنًا

بينتُقسَم)6(:فقال،لمواريثا)5(مسألةعنسُئلالذيكالمفتييكونولا

."سبيحاولا:ز(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"يقتحم"،:ب)2(

حقيقته.تعلمفلا،وأبهمةزَّينه:كلامهروَّج)3(

والخمسين.الحاديةالفائدةانظر4()

".فيدا:المطبوعةالنسخفيبعده)5(

.زفيالمضارعحرفينقطلم)6(
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.فلانوكَتبَه.وجلعزادلّّهفرائضعلىالورثة

عائشة؛حديثعلىيصلِّي)1(:فقال،الكسوفصلاةعنآخروسئل

.الأولمنأعلمهذاكانوإن

المالَفيُخرِجونالإيثارأهلأما:فقالالزكاةمنمسألةعنآخروسئل

.قالكماأواعليهالواجبالقدرَفيُخرِجغيرُهموأما،كلَّه

يزد.ولم،قولانفيها:فقال،مسألةعناَخروسئل

يفتيلامسألةعنسئلإذامفتٍعندناوكانحزم)2(:بنمحمدأبوقال

الشيخ.جوابمثلفيهاجوابيهو:فيكتب،يكتبمنيتقدَّمهحتىفيها

جوابمثلجوابيجوابهما:تحتفكتب،جوابفياختلفامفتيينأنفقُدِّر

تناقضا!كماأتناقضوأنا:فقالتناقضا.قدإنهما:لهفقيل.الشيخين

مذهبه،فيمقدَّموهو)3(،الفتوىفيإليهمشاررجلٌزماننافيوكان

يصحأوكذا،يجوز:فيكتب،الفتاويفيإليهيرسلالسلطاننائبُوكان

وأيجوز،:فيهامنكفتاوٍتأتينا:لهيقولإليهفأرسل.بشرطهينعقدأوكذا،

لاأنوإما،شرطهتبيِّنأنفإما،شرطهنعلملاونحن.بشرطهيصحأوينعقد،

ذلك.تكتب

أيُّ)4(فانه،الشرطبهذايفتيأنيُحسِنأحدكلُّ:يقولشيخناوسمعت

يقبلأو،بشرطهيصحأو،بشرطهيجوز:فيهايكتُبعليهوردتمسألة

.زفيالمضارعحرفينقطلم1()

بالمعنى.والنقل77()6/!الإحكامأصولفي"الإحكامفي)2(

،."بالفتوىز:)3(

إ."فان:المطبوعةالنسخفي)4(
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حيرةسوىأصلًا،فائدةًيفيدولا،بعلمليسوهذا.ذلكونحو،بشرطه

.(1وتبلّده)السائل

فيا)2(.الحاكمرأيلىإذلكفييرجع:فتاويهفيبعضهمقولوكذلك

ادلّّهأحكاممردُّكانلماوأشباهَهشريحًالحاكماكانلوواللّّه!ادلّّهسبحان

.المستعانفاللّّه.زمانناحكامعنفضلًا،رأيهلىإورسولة

يعملكيف:لهفقيل.خلاففيها:فقال،مسألةعنبعضهموسئل

)4(.المذهبينأحدالقاضيلهيختار:فقالالمفتَى)3(؟

الأئيربنالسعاداتأبيعندكنت)5(:الصلاحبنعمروأبوقال

.قولانفيه!:فقال،مسألةعنسئلأنهالمفتينبعضعنلهفحُكي،الجزري

منالسائليخلِّصولم،الفتوىعنحَيَدٌهذا:وقال،عليهيُزريفأخذ

.بالمطلوبيأتولم،عَمايته

قدبهالمضطلعَالعلممنالمتمكّنَالمفتيفإن،تفصيلفيهوهذا:قلت

بغيرلجزماعلىيُقدِمفلافيها،المتنازَعالمسألةفيالصوابفييتوقف

للسائل.فيهاالخلافيذكرأنيمكنهماوغايةُ،علم

تصحيف.ولعله"،"وتنكُّده:المطبوعفيو.متحيِّرًاتردَّدتبلَّد:(1)

.(133)صالصلاحلابن"والمستفتيلمفتياأدب!:انظر2()

"."المستفتي:النقلمصدرني)3(

المَوْصِلشيخالإِرْبِلييونسبنمحمدحامدأبووالمسؤول.السابقالمصدر(4)

6).80)ت

فيه.وردبماالمصنفنقلهماوقارِن(131)صالمذكوركتابهفي)5(

43



:فيقول)1(المسألةعنالأئمةمنوغيرهأحمدالإماميُسألماوكثيرًا

علمةلسعةحمدأالإمامأجوبةفيكثيروهذافيها.اختلفواقدأو،قولانفيها

فيها:يقولئم،المسألةيذكر،الشافعيالإمامكلامفيكثيروهو.وورعه

مذهبهلىإيحكيهمااللذانالقولانيضافهلأصحابهاختلفوقد.قولان

طريقين.علىلا؟أمإليهوينسبان

وأُبيّزيدأو،عباسوابنعمرابنأومسعود،وابنعلياختلفوإذا

منالراجحالقولللمفتييتبيَّنولم،الصحابةمنب،]391/وغيرهم

انتهىفقد،الصحابةمنوفلانفلانفيهااختلفمسألةهذه:فقال،أقوالهم

العلم.منعليهيقدِرماإلى

:يقولالطبريالطيِّبأباشيخَناسمعتُالشِّيرازي)2(:إسحاقأبوقال

داودبنبكربيأعندجالسًاكنتُ:يقولالخُضَريالعباسأباسمعتُ

ممسكهاهولا،زوجةلهرجلٍفيتقولما:فقالت،امرأةفجاءته،الظاهري

تؤمر:قائلونفقال،العلمأهلذلكفياختلفلها:فقالمطلقها.هو)3(ولا

يؤمر:قائلونوقال.والاكتسابالتطلبعلىويُبْعَث،والاحتساببالصبر

المسألة.فأعادت،قولهالمرأةتفهمفلم.الطلاقعلىيُحمَلولا،بالإنفاق

بسلطانولستُ،طَلِبتِكلىإوأرشدتك،مسألتكعنأجبتُكهذهيا:فقال

في.انصرِ؛فأُرضيزوجٍولا،فأقضيقاضٍولا،فأُمضي

"."مسألة:المطبوعةالنسخفي(1)

المفتيأدب"منالنقليكونوقد(176-17ه)صالفقهاء""طبقاتفي2()

.(133-132)صالصلاحلابنداوالمستفتي

المطبوعة.والنسخالنقلمصدرفيوكذاز،منساقط"هو")3(



لهيحِلَّلمواقفشرطُفيهامسألةٍعنسئلإذا:عشرةالسابعةالفائدة

.الشرطذلكفيينظرحتى،الإطلاقعلىيسوِّغهولابل،بهبالعمليُلزِمأن

ولا،تنفيذهلهيحِلُّولا،لهحرمةفلاورسولهاللّّهحكمَيخالفكانفإن

قربةفيههلفلينظر:)2(ورسولهاللّّهحكمَيخالفلموإن.تنفيذه(سمويع
1(!.

يجبلمرجحانولافربةفيهيكنلمفإنلا؟أمالشارععندرجحانأو

علىراجحوهوقربةفيهكانوإن.مخالفتهتضرُّفلا،يحرَّمولم،التزامُه

ورسولهاللّّهلىإأحبُّهومابهوالتقيُّد)3(بالتزامهيفوتهلفلينظر:،خلافه

الأجر؟منالواقفلمقصودتحصيلًاوأعظم،للمكلَّفوأنفع،لهوأرضى

بلالعدولُوجازقطعًا،بهالتقيُّدولاالتزامهيجبلمبالتزامهذلكفاتفإن

وأكثر،للمكلَّفوأنفع،ورسولهاللّّهلىإأحبُّهومالىإ4(استُحِبَّ)

الصورةهذهفيالواقفشرطالتزامجوازوفي.الواقفلمقصودتحصيلًا

اللّه.شاءإنسنذكرهتفصيل

ورسولهاللّّهلىإأحبُّهومابالتزامهيفُتولم)5(،وطاعةقربةكانوإن

بحيثالواقفغرضويحصل،القربةتلكفيوغيرههووتساوى،منه

كلِّمنالشارعومقصودمقصودهلىإموصلينطريقينوغيرههويكون

عليه،أسهلهومالىإعنهالعدوللهبل،الشرطالتزامعليهيتعيَّنلموجه=

"."يسوغ:المطبوعةالنسخفي(1)

.بمنساقطهناإلى"...لهحرمة"فلا)2(

المطبوعة.النسخفيوكذا،يأتيوفيماهنا"التقييد":ب)3(

"."يستحب:المطبوعةالنسخفي)4(

(".وطاعةقربة"فية:المطبوعةالنسخوفي.الشرطفي:يعني)5(

45



أظهرَفيهوالطاعةالقربةقصدُوكانالشرطموجَبترجَّحوإن.بهوأرفق

التزامه.وجب

ومامنها،التزامهيجبوما،الواقفينشروطفيالكليالقولهوفهذا

ولم،تناقضأظهرتناقَضالمسلكهذاغيرسلكومن.يجبلاوما،يسوغ

عليه.يعتمدقدمٌلهيثبت

المعيَّنالمكانهذافيعليهالموقوفُيصلّيأنالواقفُشرَطفإذا

جماعةوالأعظمالمسجدجانبهلىوإ،وحدهكانولوالخمسالصلوات

فاتتهإذاالتزامُهلهيحِلُّولابل،الشرطبهذاالوفاءعليهيجبلم=المسلمين

يستحقُّواجبةوإمابدونها،الصلاةتصحلاشرطٌإمالجماعةفانَّا؛لجماعةا

تاركُها.يقاتَلمؤكدةاأ/]491سنةوإما؛صلاتهصحَّتوإن،العقوبةتاركها

بها.يُخِلُّشرطٍالتزامُيحِلُّفلاتقديركلِّوعلى

بهذاالوفاءيجبلمالتأهُّلوتركَالعزوبيةَالواقفُشرَطإذاوكذلك

فيورسولهاللّّهمنفليسالسنةعنرغبةًالتزمهمنبل،التزامهولا)1(الشرط

سنّةوإما،تاركهيعصي)2(فرضٌإماإليهالحاجةعندالنكاحفإنشيء.

،التطوعاتأورادوسائرالليلوقيامالنهارصياممنأفضلُبها)3(الاشتغالُ

تقديركلِّوعلى.والمندوباتالسننفاعلُيثابكمافاعلُهايثابسنّةوإما

"."بل:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

يعاقب(".9:المطبوعفياثبت)2(

وهوالمقصودعلىالضميرأعادوكأنة.المطبوعفيوكذا"،"به:الخطيةالنسخ)3(

خطأمن""بهأنفالظاهر"،فاعلهإيثاب:التاليةلجملةافييقللمولكن.النكاح

أثبت.كماالقديمةالطبعاتفيو.النسَّاخ
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لاأنهالشرطهذامضمونُيصيرإذ)1(،وتركهتعطيلهاشتراطيجوزفلا

اللّّهرسولسنةوخالَفعليهادلّّهفرضماعطَّلمنإلاالوقفتناولَيستحقُّ

هذامنيتناولأنلهيحِلَّلمبالسنَّةوقامعليهادلّّهفرضهمافعَلَومَنلمجم،

ادلّّهمضادَّةمنبهوالإلزامالشرطهذاالتزامفيمايخفىولاشيئًا؛الوقف

الاثنينوصيام،الراتبةوالسننالوترتركَاشتراطهمنأقبجوهو.ورسوله

وعشيًابكرةًادلّّهذكرِتركَاشتراطهمنأقبجبل؛بالليلوالتطوع،والخميس

ذلك.ونحو

ويدَعَبهاالمدفونالتربةفيالصلواتيصلّيأناشتراطههذا)2(:ومن

لعنع!يمّاللّّهرسولفإن،مضادَّةأعظمَالإسلاملدينمضادٌّوهذا)3(المسجد.

ورسوله،لهمعصيةالمقبرةفيفالصلاةمساجد)4(.أنبيائهمقبورالمتّخذين

يجوزفكيف(؛)هالذمةتُبرئولاادلّهيقبلهالا،العلمأهلمنكثيرعندباطلة

الدينيُغيَّر)6(فهكذا؟ورسولهاللّّهشرطوتعطيلُلها،الواقفشرطالتزامُ

إليه.ويدعو،أعلامهيبيِّنمنلهيقيمسبحانهادلّّهأنلولا

للواقفيحِلُّفلاالقبر.علىقنديلأوسراجإيقاداشتراط:ذلكومن

".تركهإأو:المطبوعةالنسخفي(1)

"."ذلك:المطبوعفي)2(

إايضا".:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)3(

.عباسبناللّهوعبدعائشةحديثمن531()ومسلم()435البخاريرواه(4)

لىإادّتالفعلقراءةفيلخطأاولعلّبفعلها"،الذمةتبرأ"ولا:المطبوعةالنسخفي)5(

0"بفعلها!زيادة

تغييرإ."فهذا:السابقةالطبعاتوفي.المطبوعفيوكذايغيردا"فهذا:ك)6(
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عليةللموقوفولا،تسويغهللمفتيولا،تنفيذهللحاكمولاذلك)1(،شرطُ

القبور)2(،علىالسُّرُجَالمتَّخذينلمجسوّاللّّهرسولُلعنفقد؛والتزامهفعله

فاعلَه؟!تاّلهاللّّه)3(رسولُلعَنمافعلَيسوِّغأويُلزمأنللمسلميحِلُّفكيف

تُربةعلىوقفٍكتابُجاءهوقديومًا،الإسلامقضاةبعضَوحضرتُ

يحِلُّكيف:لهفقلتقنديلًاإ4(("،ليلةكلَّالقبرعلىيُوقِد"وأنه:وفيه،ليثبته

!ماللّّهرسولبلعنةعلمكمع،بصحتةوتحكُمَالكتابَهذاتُثبتأنلك

وأ.قلتَكماالأمر:وقال،إثباتهعنفأمسكالقبور؟علىالسّرُجَللمتخذين

.قالكما

تُرفَعأناللّّهأذنالتيالبيوتدونقبرهعندالقراءةَيشترطأن:ذلكومن

:قولانفيها)5(لهموالناس.والاَصالبالغدوفيهالهيسبِّحاسمُةفيهاويُذكَر

أوالقبرعنديقرأأنبينفرقفلا،الميتلىإتصللاالقراءةأنأحدهما:

".ذلك"أشتراط:المطبوعةالنسخفي(1)

داودوأبو31(،0302،3026،8492،18)أحمد)2856(،الطيالسيرواه2()

حديثمن(،5751)ماجهوابن2(،0)43والنسائي32(،0)والترمذي)3236(،

أبىِابنإسنادوفي.يرسلضعيف،هانئأملىموصالحأبوباذاموفيه.عباسابن

يحدثصالحأباسمعت:قال،جحادةبنمحمدعن"...(:41811)9754،شيبة

934(348-)5/المنير(""البدرفيالملقنابنونقل(".عباسابنعنكبر،مابعد

ضعفوكذلك.وغيرهموالنوويوالمنذريلحقاعبدعنلحديثاهذاتضعيف

.(522)"الضعيفةو"السلسلة76(1)"الغليلإرواء":انظر."السرج"زيادةئيالألبا

(".ادلّهورسولالدّه"لعن:ك)3(

"."قنديل:المطبوعةالنسخفي(4)

.كز،في"فيها"يردلم)5(
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الثوابحصولفرعُووصولُهاتصل،أنها:والثائيهؤلاء.عندمنهبعيدًا

القبرلىإومجيئهالقارئقراءةكانتفإذا.الميتلىإمنهينتقلثم،للقارئ

،ثوابلهيحصُللم=اللّّهلىإالتقرببهيُقصَد)1(لم،الجُعْللأجلهوإنما

إلاالتربةلىإبمجيئهزادفما؟فرعهوهوالميِّت،لىإعنهينتقلفكيف

يكونمكانفيغيرهأوالمسجدفيدلّّه)2(قرأإذامابخلاف؛والتعبالعناء

للميِّت=ذلكثوابَجعَلثم،لإخلاصة،ب]491/وأعظمَ،عليهأسهلَ

إليه.وصل

بقيلكن:وقال،بهفاعترفالفضلاء،بعضَالمعنىبهذامرةًوذاكرتُ

،قبرهعلىالقرآنبسماعانتفاعَهقصَديكونقدالواقفأنوهواَخر،شيء

فلما،بحياتهمشروطٌالقرآنبسَماعانتفاعُه:لهفقلت.إليهذلكبركةووصولَ

وقد،لحةالصاالأعمالأفضلمنالقرآنواستماعُ.كلُّهعملُهانقطعمات

الصحابةمنالطيبالسلفلكانممكنًاذلككانولو،بموتهانقطع

الخيرلىإلمسارعتهم،العظيمالحظبهذاأولىبعدهمومَنوالتابعين

يجبلاأنهفيهشكَّلافالذي.إليهلسبقوناخيرًاكانولو،عليهوحرصِهم

القبر.عندالقراءةتتعيَّنولا،التربةحضورُ

منكثيريفعلكماالقبر،عندبهيتصدَّقوقفًاوقفلوماهذاونظير

لىإموضعهمنوإزعاجهوإتعابهالفقيرتعنيةمنذلكفيفإنَّ،لجهالا

القبرعندالصدقةتلكيأخذحتَّىوالضعفوالبردالحرّحالفيلجبَّانة)3(ا

لها.داعيولا،معقوفينبينالعطفواوبزيادةيقصد("،ولم":المطبوعةالنسخفي(1)

.زفييردلملما"دلّه2()

.المقبرةهي)3(
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بالكلّية.انعقادهويمنعأجرها،يُحبِطأنلعله1(مما)

يشتغلوالاأنأهلهاعلىوغيرهاالخانقاهواقفُشرَطلوهذاومن

مضادٌّباطلشرطهذافإن،بالفقهوالاشتغالالحديثوسماعالعلمبكتابة

منشيئًابهقاممنيستحقولا،التزامهولاتنفيذهيحلُّلا،الإسلاملدين

ترَكمَنيستحقُّهإنماالمعيَّنالوقفأنالشرطهذامضمونفإن)2(؛الوقف

أسماءهوجهِل،ودينهورسولهادلّّهأمرَوجهِل،النافعالعلممنعليهيجبما

الصنفهذاأنريبولا.والعقابالثوابوأحكاملمج!نبيهوسنةوصفاته

وأولياؤهالشيطانخاصَّةوهم،ورسولهاللّّهعندوأمقتهم،اللّّهخلقر)3(8 سرا

.،91:]المجادلة!اًلحنمِرُونَهُمُالثمَتطَنِحِربإِنَّ)أَلَاَوحزبه

اَياتمن!شيالمكانذلكفييُقرألاأنالواقفشرَطَ)4(إنذلكومن

لبعضالجهميةمناللّّهأعداءبعضُبهأمركما،الصفاتوأحاديثالصفات

بهاللّةبعثلماالمضادِّالشرطهذاومضمون.للّهمسجدًاوقفوقد،الملوك

منوكثيرٌ،والتفهموالتدبرالتلاوةعنالقرآناَياتأكثرُيعطَّلأنزسوله

سوقُويقامبها،يهُتدىأوتُسمَعأوتُروىأوتُذكَرأنعنأكثرُهاأوالسنة

والشكوالضلالةبالبدعكفيلهوالذي،المذ!ومالمبتدَعوالكلامِالتجهُّمِ

.لحيرةوا

أشبه.وهو"ما"،:نسخةفيأنالمطبوعحاشيةفينقل(1)

".الوقف"هذا:المطبوعةالنسخفي)2(

شرار"."من:المطبوعةالنسخفي)3(

!.يشترطأن":المطبوعةالنسخفيو."يشرط!أن:ب(4)
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علىرباطًاأومدرسةًأو(1مسجدًا)إمَّامكانًايقفأنأيضًا:ذلكومن

وأالتركأوالرومأومثلًاكالعجم،غيرهمدونالناسمنمعيَّنةطائفة

لمجوادلّّهرسولأقاربأنمضمونهفإن،الشروطأبطلمنوهذا.غيرهم

ولاالمسجد،هذافييصلُّواأنلهميحِلُّلاوالائصارالمهاجرينوذرية

بكرأبويكونأنأمكنلوبل.الخانقاهأوالمدرسةأوالرباطهذافيينزلوا

بهذاالنزولُعليهمحرُمأظهرنابينالرضوانبيعةوأهلُبدروأهلُوعمر

.الموقوفالمكان

ولا،الهذيَانأسمَجمنبهاوالاعتدادبهاوالاشتغالالشروطوهذه

بهادلّهبعثالذيالعلمروائحَشمَّمَنينفِّذهاولاطاهر،قلبمنتصدر

رسولَه.

البدعأهلمنطائفةًالأمكنةبهذهالمقيمونيكونأنشرَطلووكذلك

أعمالهمفيوالمبتدعين،لجهميةواوالمعتزلةوالخوارجكالشيعةأ،91/]ه

لحياتاوأكلوالتغيير)4(والتسيير)3(واللَّاذَن)2(الإشاراتكأصحاب

لم=والرقصوالشرببالأكلالمشتغلينالذئابوأشباهالنار،وأصحاب

فهذه.أحقُّادلّّهوشروطُ،منهمبالمكانأحقَّغيرُهموكان،الشرطهذايصح

مسجدًا("."أو:المطبوعةالنسخوفي.مسجدًالامكانًا":ب،ك(1)

.تفسيرهسبق)2(

:كوفي."التسيير":فيهثبتقبلومنالباء،ثماسناندونالسينثمبالثاءهنازفي)3(

الستر(".")ق(:فيأنتعليقةفيوذكرالمطبوعفيوكذا"التيسيردا،:بوفي.الثيبر""

الكلمة.صوابلنايتبينولم

وردبمااستئنالسًاقبلومنهناأثبتناماالصوابولعلالعنبر"،دا:لخطيةاالنسخفي(4)

.(131)35/"الفتاوىمجموع"في
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،والعدوانالإثمعلىالتعاونبابمنأضعافهاوأضعافوأضعافهاالشروط

لسانعلىشرعهماوهو،والتقوىالبرِّعلىبالتعاونأمَرإنمالىتعاوادلّّه

(1)ا
خلافه!شُرِعبمافكيف،يشرعهلممادون،رسوله

بينذلكفيفرقولا،والطاعاتالقُرَبعلىيصحإنماوالوقف

فإذا،والمصرفلجهةافيوحالصفةالشرطفإن؛وشرطهوجهتهمصرفه

الفقهيقتضيولا،كذلكفالشرطوطاعةقربة)2(المصروفيكونأناشترط

لسانُالامةفيلهمالذينالإسلامأئمةعنينقلأنأحدًايمكنولاهذا.إلا

ماتخالفلاالأئمةأنودلّّهباللّهنشهدبل.البتةذلكيخالفماصدق

الغلطيقعوإنما.غيرهمنادلّهأعاذهموقد،قولهمنفسهذاوأن،ذكرناه

نصَبمنلبعضوقعكما،أقوالهمفهمفيإليهمالمنتسبينمنالكثير)3(

وقفًاوقَفرجلفيالفقهاء)4(السادةتقولماعصرنا:أهلمنللفتوىنفسَه

بصحةفأجاب؟منهمبكونهالاستحقاقويتقيَّديصحُّهل،الذمةأهلعلى

أصحابنا،قالهكذا:وقال،الوصفبذلكالاستحقاق(وتقيُّد)ه،الوقف

:وقالالإنكار،غايةعليهشيخُناذلكفأنكر.الذمةأهلعليالوقفويصح

الوقفصحةمنمانعًاليسالذمةأهلمنكونهأنبذلكالفقهاءمقصود

عبادةأوورسولهبادلّّهالكفرأنمقصودهموليس.بالتعيينأوبالقرابةعليه

ع!تيبم(".اللّهإرسول:المطبوعةالنسخفي(1)

"."المصرف:المطبوعةالنسخفي)2(

كثير"."من:السابقةالطبعاتوفي"لكثير("،:المطبوعفي)3(

والمطبوعة.الخطيةالنسخفيالسياقهكذا)4(

"وتقييدلما.:المطبوعةالنسخفي5()
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منإنحتَّى،الوقفلاستحقاقشرطاللّهابنالمسيحإنوقولهمالصليب

منذلكبعديتناولأنلهيحِلَّلمالإسلامدينَواتبعورسولهبادلّّهاَمن

بدينوالكفر،ورسولهادلّّهبتكذيبمشروطًاتناولهحلُّفيكون،الوقف

كونهوبين،الوقفصحةمنمانعًاالذمةوصفكونبينففرقٌ.الإسلام

ولمذلك،عنحجابُهوغلُظَفهمُه،وكثُفَ،المفتيهذاطبعُفغلُظَمقتضيًا.

يميِّز.

غنيًّاعليهالموقوفكانإذايصحفهذاالأغنياء،علىيقفأنهذاونظير

هوالاستحقاقجهةيكونأنيصحولامانعًا.الغنىيكونفلا،قرابةذاأو

عليهحرُمأوَدَهيقيممالىإواضطُرَّافتقرفإذاغنيًّا،داممافيستحق،الغنى

رأىولو.الخذلانوصحِبهالتوفيقَ،حُرِممنإلايقولهلافهذا؛الوقفتناولُ

ولَمَا،عليهوغضبُهإنكارُهلاشتدَّذلكيفعلالأئمةمنأحدًا!سماللّهرسول

الرجالمنيكونمنعلىوقفقدأمتهمنرجلًارأىلووكذلك.البتةأقرَّه

ونكيرُهغضبُهلاشتدَّ=الوقفتناولُعليهحرُمتأهَّلَفإذامتأهِّل،غيرعزَبًا

وأعطىحظًّا،العزبَأعطىمالٌجاءهإذاكانفإنههذا،يخالفدينُهبل.عليه

منهمفذكَر،عونهُمب،5191/اللّهعلىحقّثلاثةًأنوأخبر1(.حظَّين)الآهل

الناكح.إعانةعدمُعليهحقٌّالشرطهذاوملتزمالعفافَ)2(،يريدالناكحَ

منعليهالواجبَتركمَنإلاالوقفَيستحقُّلاأنهيشترطأنهذا:ومن

الاخذلىإبها،والتمسُّكِمتونها،فيوالتفقُّهِومعرفتها،النصوصطلب

مالك.بنعوفحديثمن2()539داودوأبو2(4004)86923،حمدأرواه(1)

.(041)2/لحاكموا(481)6حبانابنصححه

يجه.تخرتقدَّم2()
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فهذا.لقولهالنصوصَيتركبل،سواهمنقولَلقولهيتركمعيَّنفقيهبقول

إذاالإمامبأنوأحمدالشافعيأصحابُصرَّجوقد،الشروطأبطَلمنشرطٌ

لهيجُزولم،الشرطُبطلمعيَّنبمذهبإلايقضيلاأنالقاضيعلىشرَط

بالشروطالعقودبطلانعلىمبنيَّانقولانالتوليةبطلانوفي.التزامه

.الفاسدة

بطلمعيَّنبمذهبإلايفتيلاأنعليهشُرِطمتىالمفتيأنهذا:وطردُ

يشتغلولاينظرلاأنالفقيهعلىشرَطمتىالواقفأنأيضًا:وطردُه.الشرط

الصحابةوفتاوى،رسولهوسنةَادلّهكتابَلهيهجُربحيثمعيَّنبمذهبإلا

ولابل،التزامهيجبولاقطعًا،الشرطهذايصحَّلمالعلماء=ومذاهب

.يسوغ

البرِّعلىالتعاونهوإنماالمقصودأن:وضابطُهالبابهذاوعقدُ

اللّّهقدَّمهمنيقدَّموأن،الإمكانبحسبورسولهاللّّهيطاعوأن،والتقوى

ويُلغى،ورسولهاللّهاعتبرهماويُعتبَر،ورسولهالدّهأخّرهمنويؤخَّر،ورسولُه

لاأنهفكما،الناذريننذرعلىتزيدلاالواقفينوشروط.ورسولهالدّهألغاهما

شروطمن1()يلتزمفلا،ورسولهدهطاعةًكانبماإلاالنذورمنيوفىَ

ورسوله.طاعةًادلّّهكانماإلاالواقفين

رضيالذيفهو،الصفةبهذهقاملمنمالهنقلإنماالواقف:قيلفإن

يجريفالوقف.منهأفضلكانوإن،غيرهلىإبنقلهيرضَولم،إليهمالهبنقل

عملمنيستحقَّهلمعملًايعمللمنمالهالجاعلُبذلفإذاالجِعالة،مجرى

"يلزم".:المطبوعةالنسخفي(1)
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.والأرضالسماءبينكماالفضلفيبينهماكانوإن،غيره

بقلوبقامالذيوهو،المسألةهذهفيوالإيهامالوهممنشأهذا:قيل

ادلّه،لىإأحبُّغيرُهبماالشروطمنوألزمواقالتزموا،المتفقّهينضعَفة

الدين.منالمعلومةبالضرورةالأمةجماعبإ،منهلهوأرضى

إما،يريدهالذيغرضهفيمالهيبذلالجاعلأنالوهمهذاوجواب

فيهبذلالذيغرضهلينالراجحًا)1(،مستحبًّاأومباحًاأومكروهًاأومحرَّمًا

أنهعلملمافهو،وثوابهادلّّهلىإيقرِّبهفيمامالهيبذلفإنماالواقفوأما.ماله

ادلّّهلىإيقرِّبهفيمايبذلهأنأحبَّأغراضهفيمالهبذلمنتمكُّنلهيبقلم

بل،الواقفينغرضهذاأنعاقليشكولا.الآخرةالدارفيلهأنفعهووما

فيبهلينتفعالمالملَّكهوتعالىسبحانهوادنِّه.غرضههذاأنواقفيشكولا

موتهبعدبهيفعلأنيملِّكهفلم،وفاتهبعدبهلينتفعيحبسهأنلهوأذِن،حياته

يجوزبمابهيوصيثُلُثَهوملَّكهفيه،عليهحجَربل،حياتهفيبهيفعلكانما

بلساغ)3(وصيتهفيأثمأوجارأوحاف)2(إنحتى،بهيوصيأنويسوغ

ورفَع،والإثم)4(لحيفوالجوراذلكردُّوالورثةالموصَىعلىوجب

والأوصياء.الورثةمنأ(]691/،والإثمالحيفذلكيردُّعمنالإثمسبحانه

وجهٍعلىإلا)5(أصلهبتحبيسمالهفييتصرَّفأنيملِّكهلمسبحانهفهو

".واجبً"أو:المطبوعةالنسخفي(1)

تصحيف."،"خاف:المطبوعوفيلما،أجنفإذا":بفيو0"اجنفإن9:ك2()

جاز".":المطبوعةالنسخفي)3(

لما.الجنف":ب،ك(4)

".بعدهمالةتحبيسفي":المطبوعةالنسخفي)5(
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رسولهولاالدّهيأذنولمأراد.وجهأيِّعلىلا،رضاهمنويُدنيه،إليهيقرِّبه

فيفأينأبدًا.أرادهوجهأيِّعلىبعدهمالهتحبيسفييتصرَّفأنللمكلَّف

يقفأنالمالأنَّلصاحبعلىيدلماالصحابةمنأحدأوورسولهاددّهكلام

نأوالمفتينلحكاماعلىيجبوأراد،ماويشرطأراد،منعلىأرادما

بشروطه؟ويُلزموا،وقفهينِّفذوا

كنصوصالواقف1()"نصوصقولهمنبعضُهمبهلهِجقدماوأما

كنصوصأنهاأريدفإن.باطلومعنىصحيحمعنىبهيرادفهذا،"الشارع

علىخاصِّهاوتقديمبمقيَّدهامطلقهاوتقييدوالدلالةالفهمفيالشارع

حيثمنحقٌّفهذا؛السبببخصوصلااللفظبعمومفيهاوالأخذعامِّها،

والتزامهامراعاتهاوجوبفيالشارعكنصوصأنهاأريدوإن.لجملةا

ورسوله،دهطاعةيكنلممامنهايبطلبل،الباطلأبطلمنفهذاوتنفيذها

قربةكانمامنهاوينفَّذ،منهولرسولهلهوأرضىادلّّهلىإأحبُّغيرُهوما

.تقدَّمكما،وطاعة

ولايجلس!،ولا،الشمسفيويقوميصومأنإسرائيلأبونذرولما

فألزمه)2(.صومهويتمَّويتكلَّم،،الظلفييجلسأن!ي!النبيُّأمرهيتكلَّم=

بطاعة.ليسبماالوفاءعنونهاه،بالطاعةبالوفاء

الرأسمكشوفةَماشيةًالحجَّنذرتلماعامربنعقبةأختوهكذا)3(

"."شروط:المطبوعةالنسخفي(1)

يدهعث!ا.أ!رَعباسابنحديثمن67(40)البخاريرواه2()

"وكذا(".:المطبوعفي)3(
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علىالواجبفهكذا1(.بدَنة)وتهُدي،وتحُجَّ،وتركَبتختمر،أنأمرَها

الواقفين.شروطفييعتمدواأنعليهوسلامهادلّّهصلواتالرسولأتباع

التوفيق.وبادلّه

فيهامسألةٍفيلجوابَايطلقأنللمفتيليس:عشرةالثامنةالفائدة

كانتإذابل.الأنواعتلكأحدعنسألإنماالسائلأنعلِمإذاإلا،تفصيل

أقرَّلماماعزًالمجي!هالنبيُّاستفصلكما،استفصلهالتفصيللىإتحتاجالمسألة

استفصله:الحقيقةعنأجابهفلما؟حقيقتهأومقدِّماتهمنهوجدهلبالزنا:

استفصلهعقلَهعلِمفلما؟عاقلهوأممعتبَرغيرإقرارهفيكون،جنونبههل

صاحٍأنهعلمفلما؟صاحأمسكرانهوهلليعلم،باستنكاههأمَربأن

الحد)2(.عليهأقامأحصنقدأنهعلمفلمالا؟أمأحصنهل:استفصله

احتلمت؟هيإذاغسلمنالمرأةعلىهل:سألتهلمنقولههذا:ومن

يجببأنهاالاستفصالَلجوابُاهذافتضمَّنالماء"()3(.رأتإذا"نعم:فقال

.حالفيعليهايجبولا،حالفيالغسلعليها

عنلخيرابيأحديثمن(4461)ومسلم()1866البخاريعندلحديثاأصل(1)

حمدأأيضًاورواه.زيادةبدون"ولتركبدالتمش:عندهماولفظهعامر،بنعقبة

وهو("،بدنةولتهد":زيادةوفيةعامر،بنعقبةعنعكرمةحديثمن()39177

ابنعنعكرمةحديثمن)6932(داودوأبو2834(،)2278،حمدأعندكذلك

587(،40،811/586/)"الباري"فتحوانظر:.صحيحوإسنادهما،عباس

،5431)6/الحبير("و"التلخيص2(-41/60280)والآئار("السننو"معرفة

46.)31

تخريجه.سبق)2(

سلمة.أمحديثمن)313(ومسلم(013)البخاريرواه)3(
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علىيشهدأن!يماللّّهرسولسألبشيربنالنعمانأباأنذلكومن

لا،:فقال"؟كذلكنحلتَهولدِك"أكلَّ:وقال،فاستفصله،ابنَهنحَلَهغلامٍ

فياشتركواكانواإنولدكأن:الاستفصالهذاوتحت(.1يشهد)أنفأبى

)2(.يصلحلموإلاذلك،صلحالنَّحْاط

فييصلِّيأنرخصةلهيجدهل:استفتاهمكتومأمابنأن:ذلكومن

")4(."فاجِبْ:قال.نعم:قالالنداء؟"تسمع"هلله)3(:فقال؟بيته

يسمعة.لاأوب(6191/النداءيسمعأنبينفاستفصله

نإ:فقالط،امرأتهجاريةعلىوقعرجلٍعناستفتيلماأنهذلكومن

وعليه،لهفهيطاوعتهكانتوإنمثلُها،وعليهحرَّةفهياستكرههاكان

مثلُها)5(.لسيدتها

.!فتاوولفيكثيروهذا

القصارفأنكر،يقصُرهقصَّارلىإثوبهدفعرجلٍعنالمفتيسئلفإذا

لجوابفالا؟أمالقِصارةعلىالأجرةَيستحقهل،بهأقرَّثمالثوبَ

قبلقصَرهكانفإن.التفصيلوالصوابوإئباتًا،نفيًاخطأٌبالإطلاق

بعدقصَرهكانوإن.لصاحبهقصرهلأنه،القِصارةأجرةفله)6(جحوده

يجه.تخرتقدَّم(1)

".يصحلموإلاذلك"صحَّ:المطبوعةالنسخفي)2(

المطبوعة0والنسخزفييردلم""لى)3(

ا!كَئهُدلَّةُ.هريرةبيأحديثمن)653(مسلمرواه(4)

يجه.تخرتقدم(5)

لجحود"."ا:المطبوعةالنسخفي)6(
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لنفسه.قصَرهلأنهلهأجرةفلاجحوده

نألهيجُزلم،ففعَلَهكذا)1(،يفعلحلَفرجلٍعنسئلإذاوكذلك

كانوإذالا؟أمفعلِهوقتَالعقلثابتَكانهل:يستفصلهحتَّىبحِنثةيفتي

استثنىفهلمختارًاكانوإذالا؟أميمينهفيمختارًاكانفهلالعقلثابتَ

ذاكرًاعالمًاعليهالمحلوفَفعَلفهليستثنِلموإذالا؟أميمينةعقيبَ

كانفهلمختارًاعالمًاكانوإذامُكرَهًا؟أوجاهلًاأوناسيًاكانأممختارًا

بنيته،فخصَّصه،دخولهعدمَقصدأو،ونيتهقصدهفيداخلًاعليهالمحلوفُ

ذلكباختلافيختلفالحِنثَفإنَّ؟تخصيصهنوىولادخولهيقصدلمأو

فوجدناهفاستفصلنا)2(،التحنيث،لىإبادرمنالعصرمفتيمنورأينا.كلِّة

فإنه،عظيمالمفتيفخطرمرارًا.ذلكوقع؛أفتاهمنمذهبفيحانثغيرَ

كذا.وأوجبكذا،وحرَّمبكذا،أمَراددّهأنزاعمٌ،ورسولهادلّّهعنموقِّع

لهيجوزهلمثلًا:والعصرالظهربينلجمعاعنيستفتيةأن:ذلكومن

وقتفيكانإنلجمعاوأن،المسألتينبتفصيلقجوابهبينهما؟يفرِّقأن

جاز.الثانيةوقتفيكانوإن،التفريقيجُزلمالأولى

وأالدارهذهتهَدِمْأوالمتاعهذاتُحرِقْلمإن:لهقاللوأنهذلكومن

كانإذاالقسمجوابمنلا"لايحذفونماوكثيرًا،لايفعللا":يعني.كز،فيكذا(1)

امرئقولومنه"."ليفعلنبالنونتوكيدهوجبمثبتًاكانلوفانة،اللبسلعدممنفيًّا

32(:)صديوانهفيقصيدةمنالقيس

ليوأوصالديكزأسيقطعواولوقاعدًاأبرحاللّّهيمينفقلت

وكذا".كذايفعللا":لمطبوعةاوالنسخبوفي.أبرحلا:يعني

"."فاستفصلناه:المطبوعفي)2(
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بالتفصيل،جوابهلا؟أميضمنهل:ففعلقتلتُك،وإلا)1(،المالهذاتُتلف

ضمِنَه.لغيرهكانوإن،يضمنلمللمُكرِهإتلافهعلىالمكرَهالمالكانفإن

يلزمههل:الكفارةأثناءفيوطئإذاالمظاهِرعن)2(سألهلووكذلك

أثنائهفيفوطئبالصيامكفَّرإن)3(أنهبالتفصيلفجوابه؟يبنيأوالاستئناف

فإنَّحكمَالبناء؛وله،الاستئنافيلزمهلمبالإطعامكفَّروإن،الاستئنافلزمه

.الإطعامبخلافبة)4(،انقطعقدالمسيسقبلوكونهالصومتتابع

إصبعُه،مقطوعةًاعبدًأعتقإذابالعتقالمكفِّرعنسألهلووكذلك

مقطوعَ:لهقالفلو.أجزأهوإلا،يُجْزئهلمإبهامًاكانإن:بالتفصيلفجوابه

يدمنكاناإنأيضًا:بالتفصيلفجوابهوالبنصر؛الخنصروهما،الإصبعين

.أجزأهيدٍمنإصبعكلُّكانتوإن،يُجزئهلمواحدة

فجوابه؟يدهفييقرُّهللقيطًا،أولُقَطةًالتقطفاسقٍعنسألهلووكذلك

الملتقط.منهيُمنَعفلا،كستبٌلأنها،اللقيطدوناللقطةتقرُّ.بالتفصيل

أهلها.منوليس،ولايةاللقيطعلىيدهوثبوتُ

به؟أصنعمامالًا،جوفهافيفوجدتسمكةً،اشتريتُ:لهقالولو

بالاصطياد،ملَكةلائهللصياد،فهوجوهرةًأوأ،]791/لؤلؤةًكانإن:فجوابه

زمنفيدارجًاأسلوبًاوكانحذفها،علىوالمعنىموقعها،غيرفي"وإلا"وقعت(1)

)1/353(.قبلمنعلَّقتماانظر.المؤلف

المطبوعة0النسخمنساقطة"عن")2(

"."كان:زيادةالمطبوعةالنسخفيبعدها)3(

المطبوعة.النسخمنساقط"به")4(
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تعريفهايجبلُقَطةفهودينارًاأوتمًاخاكانوإن.بهلكنفسهتطِبولم

كغيرها.

فجوابه:؛جوهرةًجوفهفيفوجدتُحيوانًا،اشتريت:لهقاللووكذلك

.بعدهلههيثمحولًا،تعريفُهايلزمه،للمشتريلُقَطةفهيشاةًكان)1(إن

واضح.والفرقللصياد.مِلكٌفهيالبحردوابِّمنغيرهاأوسمكةكانوإن

وأبذمتهتتعلَّقهلفأنفقها:،لُقَطةًالتقطعبدٍعنسألهلو:ذلكومن

أنفقهاوإن،رقبتهفيفهيحولًاالتعريفقبلأنفقهاإنأنه:فجوابه؟برقبته

الإمامعليهما)2(نصَّ.العتقبعدبهايتبعذمتهفيفهيالتعريفحولبعد

عليها،منهجنايةٌلهافإنفاقُهمنها،ممنوعالحولقبللائهبينهما،مفرِّقًاأحمد

الحالهذهفيأنفقهافإذامالكها،لىإبالنسبةمنهاممنوعغيرلحولاوبعد

كديونه.بذمتهفتتعلَّقمالكها،بإذنأنفقهافكأنه

فهل،لُقَطتَهعليهردَّلمنجُعْلًاجعَلرجلعنسألهلو:ذلكومن

يستحقَّه،لمالجاعلقولبلوغقبلالتقطهاإن:فجوابهردَّها؟منيستحقُّه

وإن.مالكهابظهورردُّهاعليهوجبوقدالجُعْل،لأجليلتقطهالملأنه

استحقَّه.الجُعْلَبلغهأنبعدالتقطها

ولدهما،مالَيتملَّكاأنللوالدينيجوزهل:فيقوليسألأن:ذلكومن

.الامدون،للأبذلكأنلجوابفا؟وهباهفيما)3(يرجعانأو

وفيما("،"كانتهنا:السابقةالطبعاتوفي.يأتيوفيماهنا"كانت":المطبوعفي(1)

"."كان:تييأ

033(.)صلخطابالأبي(""الهدايةوانظر:."عليها":المطبوعةالنسخفي)2(

"يرجعا".:ب)3(
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لجوابفا،لجرحباوالابنالأبغيرورثتهمناثنانلهشهدإذاوكذلك

قُبلتبعدهشهداوإن،للتهمةتُقبَللمالاندمالقبلشهدافإن:تفصيلفيه

التهمة.لعدم

يُقبَلهلله؛فأقرَّت،امرأةنكاحَادَّعىرجلعنسئلإذا:ذلكومن

وإنإقرارها،قُبلوحدَهزوجيّتهاادَّعىإن:بالتفصيلجوابهلا؟أمإقرارُها

يُقبَل.لمآخَرُمعهادعاها

وأقاموا،تركتهمنشيئًاورثتهفادَّعى،ماترجلعنسئللو:ذلكومن

قدرَاستحقَّبعضُهمحلففإنالشاهد،معيمينًامنهمكلّحلَفشاهدًا،

انتزعهاالتيحصَّتهقدرفييحلِفلممنيشاركهوهلالمدَّعَى؛مننصيبه

يشاركهلمدَينًاالمدِّعَىكانإن:تفصيلفيهلجوابفا؟يشاركهلاأو،بيمينه

الدَّينلأن؛يحلفلممنشاركهعينًاكانوإن،حصتهبقدرالحالفوينفرد

ومن،غيرهلاالدَّينمنحصتهمقدارُبيمينهثبتفانماحلَففمنمتعيِّن،غير

جزءكلَّأنيُقِرُّالورثةمنواحدفكلُّالعينوأما.حقّلهيثبتلميحلفلم

بينمشتركفالمخلص،بعينهمتعلِّقةوحقوقهم،جماعتهمبينمشتركمنها

)1(.جماعتهمعلىغصمبٌوالباقي،جماعتهم

،الدعوىيحرِّرولمخصمهعلىاستعدىرجلعنسئلإذا:ذلكومن

البلدفيحاضرعلىاستعدىإن:بالتفصيلالجواب؟الحاكميحضرههل

يحرِّرها.حتىيُحضِرهلمغائبًاكانوإن،المشقةلعدمأحضره

يحِلُّهل،وأفلَتَصيد،منعضوًاقطَعرجلعنسئللو:ذلكومن

والمطبوعة.الخطيةالنسخفيالنصوردكذا(1)



برِّيًّاكانوإنأكلُه،حلَّبحريًّاصيدًاكانإن:بالتفصيللجواباالعضو؟أكلُ

يحِلَّ.لم

العُشر؟منهيؤخذهل،الذمةأهلتاجرعنسئللو:ذلكومن

امرأةً،كانتوإن1(.منه)أُخِذرجلًاكانإن:بالتفصيللجوابفاب(]791/

تجَرتوإنالعُشْر،منهاأُخِذالحجازأرضلىإتجرَت)2(إن:تفصيلففيها

جزية.بلاالحجازأرضغيرفيتُقَرُّلأنهاثيء،منهايؤخذلمغيرهالىإ

منيُعلَمولم،ميراثهالأبُفطلبمات،ميِّتٍعنسئللو:ذلكومن

الميِّتكانإن:بالتفصيللجوابفا؟الأبيُعطىكم؛غيرُهالورثةهم)3(

يقدَّرأنيمكنماغايةلأنسهمًا،وعشرينسبعةمنأربعةًالأبُأعطيذكرًا

كانوإن.وعشرينسبعةمنشكبلاأربعةٌفله،وابنتانوأمزوجة:معه

معه:يقدَّرأنيمكنماأكثرلأنعشر)4(،خمسةمنسهمانفلهأنثىالميِّت

قطعًا.عشرخمسةمنسهمانفله،وابنتانوأمزوج

منأسفلبعضهنابنُبناتثلاثَوترك،ميِّتمات:السائلقالفإن

،محالفالمسألةذكرًاالميِّتكانإن:المفتيقالجدُّها.العليامع،بعض

يكونأنإماالعليافجدُّأنثىالميتكانوإن.الميِّتنفسالعلياجدَّلأن

النصف،وللعليا،الربعفلهزوجَهاكانفإن،كذلكيكونلاأوالميتةزوجَ

للعصبة.والباقي،الثلثينتكملةالسدسوللوسطى

"العشر".زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

بعد.وفيماهنا"تجرتإاز:عداما)2(

.بفيدا"هميردلم)3(

"قطعًا".:زيادةالمطبوعةالنسخفيبعده)4(
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حتىالتركةتُقسَمولم)1(،وأبوينابنتينخلِّفميِّت:السائلقالفلو

ذكرًاالميتكانإن:المفتيقال.خلَّفتمنوخلَّفتإحداهماماتت

إحداهماماتتفلما.سهمانبنتولكلِّ،سهمانللأبوين،ستةمنفمسألته

عشر،ثمانيةمنوتصح،ستةمنفمسألتها،لأبوأختًاوجدًّاجدَّةًخلَّفت

ستةفيتضربهاثم،تسعةلىإفترد،بالنصفمسألتهاتوافقسهمانوتركتها

منأيضًاففريضتهاأنثىالميتكانوإن.تصحومنها،وخمسينأربعةتكون

وأختًاأممنوجدًّاجدّةًوخلَّفت،سهمينعنالبنتينإحدىماتنتثم،ستة

بلعصبة.والباقي،النصفوللأخت،السدسوللجدّةللجدّ،شيءفلا،لأب

تكنالأولىالمسألةفيثلاثةفاضرباثنانوسهامها،ستةمنفمسألتها

عشر.ثمانية

محتملًا.السؤاليجدكانإذاالتفصيلوجوبعلىالتنبيهوالمقصود:

عليهتردفالمفتي،القسمهذافيالمفتيغلطُيقعمافكثيرًا.التوفيقوبادلّه

هلَك)2(وإلاالسؤاللحقيقةيتفطَّنلمفانجدًّا،متنوعةقوالبفيالمسائل

مختلف:وحكمُهماواحدةصورتهُماالمسألتانعليهتوردفتارةً.وأهلَك

لحقيقة،باويختلفان،والمحرَّمالباطلصورةُلجائزِوا)3(الصحيحصورةُ

بينه.وزسولهادلّّهفرَّقمابينفيجمع،لحقيقةاعنبالصورةفيذهل

،واحدةوحقيقتهما،مختلفةصورتهماالمسألتانعليهتوردوتارةً

والتأخير.التقديمعلامةفوقهمازفيولكن."وابنتين"أبوين:التلاثالنسخفي(1)

مثلة،وهناموقعها.غيرفي"هـالا"استعمالعلىنفسهاالمساْلةهذهفيآنفًانبهت)2(

".وأهلكهلكيتفطَّنلم"فان:فالمعنى

".الصحيح"فصورة:المطبوعةالنسخفي)3(
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فيفرِّق،لحقيقةافيتساويهماعنالصورةباختلاففيذهلواحد؛وحكمهما

بينه.اللّّهجمعمابين

لىإوهمُهفيذهب،أنواععدةتحتهامجملةًالمسألةعليهتوردوتارة

وتارةً.الصواببغيرفيجيبمنها،عنه1()المسؤولعنهيشِذِّأومنها،واحد

فيبادرحسن،ولفظٍمزخرَفقالبفيادلّهدينفيالباطلةالمسألةعليهتورد

كم،ادلّهإلاإلهفلا؛وتاررتالعكس،الباطلأبطلمنوهيتسويغها،لىإ

!أوهامومحلّ،أقداممزلَّةمنهاهنا

منووليِّهأخيهلسانعلىالشيطانأخرجهإلاحقٍّإلىمُحِقّدعاوما

وهمالعقولوضعفاءُالبصائرخفافيثرُعنهتنفِرقالبٍ]891/أ(فيالإنس

منوليِّهلسانعلىالشيطانأخرجهإلاباطلٍمنأحدحذَّروما.الناسأكثر

،الناسمنالضربذلكعقولَبهيستخِفُّمزخرَفمزيَّفقالبٍفيالإنس

إلىيتجاوزهالاالصور،علىقاصرنظرهمالناسوأكثر.لهفيستجيبون

كما،العباراتبقيودمقيَّدون،الألفاظسجنفيمحبوسونفهم،الحقائق

بَغضُهُتميوُحِىوَألجِنِّقِيدنسِأعَدُوَّاسَئطِينَفَيّلِكُلِّخغلاوَكَذَلِكَ):لىتعاقال

يَفتَرُوتَ!وَمَافَذَرْهُمْفَعَرُهُمَارَفُّيَشَآوَلَؤغىورَأاتقَوْلِزُخرُفَبَغنه!إِكَ

هُممَاوَلقتَرِفوُأبِاَلأَخِرَؤوَلِيَزضَوُهيُؤمُوتَلَااَلَّذِينَأَئدَةُإلتلأوَلِمَصْغَع

.(112-113]الانعام:!مُّفتَرِفوُتَ

يُلزَمأنأمرالسلطانأنوهوزماننا،فيوقعمثالًاهذامنلكوأذكر

المسلمين،عمائمألوانخلافتكونوأن،عمائمهمبتغييرالذمةأهلُ

".المسؤولعن"ويذهل:المطبوعةالنسخفي(1)
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وإعزازالمصالحمنذلكفيوكان.عليهموعظُم،قيامتهملذلكفقامت

علىالشيطانفألقى.المسلمينعيونبهقرَّتماالكفرةوإذلالالإسلام

1(،الغِيَار)هذاإزالةلىإبهايتوصَّلونفُتياصوَّرواأنوإخوانهأوليائهألسنة

غيربلباسٍأُلزمواالذمةأهلمنقومفيالعلماءالسادةتقولما:وهي

فيعظيمضرربذلكلهمفحصل،المألوفزيهِّمغيروزيٍّالمعتادلباسهم

غايةوآذَوهموالذُّعَّار)2(السفهاءبسببهعليهمتجرَّأووالفلواتالطرقات

للإماميسوغفهل.عليهموالتعدِّي،إهانتهمفيبذلكوطُمِع)3(،الأذى

التميُّزحصولمع،عليهكانوامالىإوإعادتهُم،الأولزيِّهملىإردُّهم

مُنِعمَنفأجابهملا؟أمللشرعمخالفةذلك)4(وهلبها؟يُعرَفونبعلامةٍ

عليه.كانوامالىإتهمإعادللاماموأن،ذلكبجوازالطريقعنوصُدَّالتوفيقَ

يجبو،إعادتهمتجوزلا:فقلت،الفتوىفجاءتنيشيخنا:قال

الفُتيا،غيَّرواثمفذهبوا،.المسلمينعنبهيتميزونالذيالزيِّعلىإبقاؤهم

الذمة.أهلعلامةالغِيار:(1)

"تقول26(:0)ص("التصحيف"تصحيحفيالصفديقال.بز،فيبالذالكذا)2(

وقد."..0المهملةبالدالدُعَّار:والصواب،معجمةبالذالذُعّار،:للصوصالعامة

قول(694)8/تاريخهفيالطبرينقل.السياقهذافيايضًابالزاي"الزُّعَّار"ورد

بعضهم:

الزُّعَّارمعاشربجمعحقّوفعالُهوقولُهالأميرُلىا

:المطبوعوفي32(.5)5/"دوزي"تكملةوانظر:.والشغبالشرّأهل:يعني

"."الرعاة:السابقةالطبعاتوفي"،"الرَّعاع

"."فطمع:المطبوعةالنسخفي)3(

"0ذلكفي":المطبوعةالنسخفي)4(
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بهاأتواثمفذهبوا،.إعادتهمتجوزلا:فقلتآخر،قالبفيبهاجاؤواثم

ثم.قوالبعدةفيخرجتوإن،المعيَّنةالمسألةهي:فقلتآخر،قالبفي

القومفأطبق،الحاضرونمنهعجِبَبكلامعندهوتكلَّم،السلطانلىإذهب

لحمد.اوددّه،إبقائهمعلى

ألسنةعلىالشيطانألقىفقد.تحمىأنمنأكثرالحادثةهذهونظائر

فيوأخرجوها،لجامعافيالنصفليلةيحدُثفيمافتوىصوَّرواأنأوليائه

وسبحان.بجوازهفأفتاهم،المفتينبعضعقلاستخفُّواحتىحسن،قالب

إنماالناسوأكثراباطلوإثبات،حقٍّإبطاللىإالطرقبهذهتُوُصِّلكم،ادلّّه

الذينمنهمالنقدوأهلُ،والأفعالواللباسالكلامفيظواهرأهلهم

ولا،غيرهممعشارعُشْرَيبلغونلاوباطنهحقيقتهلىإالظاهرمنيعبُرون

.المستعانفادلّّه.ذلكمنقريبًا

نأعليهيجبلمالفرائضمنمسألةعنسئلإذا:عشرةالتاسعةالفائدة

ولارقيقًاولاكافرًاب(]891/يكونلاأنبشرط:فيقول،الإرثموانعَيذكر

فلهلاثكانإن:يقولأنعليهوجبأخفيهافريضةعنسئلوإذاقاتلًا.

الإخوةوبنيوبنيهمالأعمامعنسئلإذاوكذلككذا.فلهلأمٍّكانوإنكذا،

التفصيل.منبدفلالجدَّةواالجدِّوعن

علىيدلالأولىالصورةفيالمطلقالسؤالأنالموضعينبينوالفرق

اَجرَأوباعرجلعنسئللوكما،الميراثمنمانعبهيقملمالذيالوارث

والإكراهلجنونامنالصحةموانعيذكرأنعليهيجبلمأقرَّأوتزوَّجأو

متساويًا.الاحتماليكونحيثإلاونحوهما
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لىإلحاجةاتدعوحيثيستفصلراَهلمجيمالنبيأجوبةتأمَّلومن

منعُلِمماعلىمرةًفيهويحيل،إليهيحتاجلاحيثويتركه،الاستفصال

كقوله،القرآنفيكثيرهذابل.وتوابعهلحكماشروطمنودينهشرعه

بَغدُلَهُومِنتَحلُ)فَلَا:وقوله2(،4:]النساء!لِ!خذَوَزَ!مَّالَكمُ)وَأصِل:لىتعا

أتمؤمنَفمِنَ)وَاَئمخُ!نَت:لىتعاوقوله0،123:]البقرة!غرَهُزَوئيًتَعكِحَصَتَّى

،.ه:]المائدة!قَئلِكُئممِناَثكَفأُولؤاْاَلَّذِينَمِنَوَألمحصَتَىُ

وموانعهالحكمشرائطيستوعبأنوالمفتيالمتكلِّمعلىيجبولا

"بشرطه،قولُهوالمتعلِّمَالسائلَ)1(ينفعولا،المسألةحكمذكرعندكلَّها

أكملُهديَولا،ورسولهاللّهبيانمنأتمُّبيانَفلا،ذلكونحو"موانعهوعدم

التوفيق.وباللّّه.والتابعينالصحابةهديمن

فيهمقلِّدهوبمااللّهدينفييفتيأنللمقلِّديجوزلا:العشرونالفائدة

السلفمنجماعإهذا.دينَهقلَّدهمنقولُأنهسوى،فيهبصيرةعلىوليس

)2(.وغيرهموالشافعيحمدأأصحاببهوصرَّح،كلِّهم

الشافعيينإمامالحليميالدّهعبدأبوقطع)3(:الصلاحبنعمروأبوقال

المذهب""بحرصاحبئيالرُّوياالمحاسنأبووالقاضيالنهروراءبما

فيه.مقلِّدهوبمايفتيأنللمقلِّديجوزلابأنهوغيرهما

"."والمتكلم:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

بعدالمطبوعةالنسخفيوكذا."وغيرهموالشافعيأحمدالإمامبه"وصرَّحز:2()

."وغيرهم"تصحيح

.(101)ص"والمستفتيالمفتي"أدبفي)3(
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الشافعي"لرسالة"شرحهفيالجوينيمحمدأبوالشيخوذكر1(:قال)

صاحبِمذهبَحفِظلمنيجوزأنهالمروزيالقفالبكرأبيشيخهعن

وخالفه.وحقائقهبغوامضهعارفًايكنلموإن،بهيفتيأنونصوصَهمذهبٍ

فيهمتبِّحرًايكنلمإذاغيرهبمذهبيفتيأنيجوزلا:وقالمحمدأبوالشيخ

نأالمفتينفتاوىجمعالذيللعامِّييجوزلاكما،وحقائقهبغوامضهعالمًا

به.يفتيأنجازفيهمتبحِّرًاكانوإذابها.يفتي

يذكرهلا:معناه،بذلكيفتيأنلهيجوزلا:قالمنعمرو)2(:أبووقال

إمامهعنويحكيه)3(،غيرهلىإيضيفهبل،نفسهعندمنيقولهماصورةفي

علىليسواالمقلِّدينالمفتينأصناففيعددناهمنهذافعلى.قلَّدهالذي

منهم.فعُدُّوا،عنهموأدَّوا،المفتينمقامقامواولكنهم،المفتينمنالحقيقة

ومقتضىوكذا،كذاالشافعيمذهبمثلًا:يقولواأنذلكفيوسبيلهم

فإن،إمامهلىإذلكإضافةمنهمتركومن.ذلكأشبهوماوكذا،كذامذهبه

.بأسفلاالصريحعنبالمعلوممنهاكتفاءًذلككان

عليهيحرُمالمرتبةهذهصاحبأنإلاحسن،عمروأبوذكرهما:قلت

وأ،بهأفتىالذينصُّهأنهيعلملالما("الشافعيأ(]991/"مذهب:يقولأن

نصه،علىالوقوفلىإمعهايحتاجلاشهرةًالمذهبأهلبينشهرتهيكون

النيَّةتبييتووجوبالفجر،فيوالقنوت،بالبسملةلجهرافيمذهبهكشهرة

بعد(201)ص"لمفتياأدب"وانظر:.خطأوهو،"وقال":لمطبوعةاالنسخفي(1)

السابق.الكلام

0(301)صالسابقلمصدرا2()

النقل.مصدرفييردلم"غيرهلىاإ)3(
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انتسبمَنكتبِفييجدمامجرَّدُفأما.ذلكونحو،الليلمن)1(للفرض

بمجرَّدومذهبهنصِّهلىإيضيفهاأنيسعهفلا،الفروعمنمذهبهلىإ

عليهايدلماولاالبتةفيهالهنصَّلامسألةمنفيهافكم.كتبهمفيوجودها

المنتسبوناختلفمسألةمنفيهاوكمخلافها!علىنصُّهمسألةمنفيهاوكم

إثباتها،مذهبهلىإيضيففهذا!ومذهبهنصِّهمقتضىلىإإضافتهافيإليه

هذا:يقولأناللّّهعندالمفتييسعكيفندريفلانفيها،إليهيضيفوهذا

حنيفة؟وأبيوأحمدمالكمذهبوهذا،الشافعيمذهب

مقتضىهذا)2(:يقولالمفتيهذا"إنعمرو:أبيالشيخقولوأما

للفتيانفسهنصَبمنكلِّمنذلكيُقبَللااللّهفلعمرُ)3("الشافعيمذهب

وفرقًا،جمعًاوقواعدهومداركهالمذهبصاحببماَخذعالمايكونحتى

فيوسعهاستفراغبعد.وقواعدهلأصولهمطابقلحكماذلكأنويعلم

قالممَّنأمثالهحكمُلهكانمذهبهمقتضىهذاأنأخبرإذافيهاذلكمعرفة

وسعَها.إلانفسًاادلّّهيكلِّفولاعلمه،بمبلغ

فهمهعمامخبِرإماوهو،الشرعيالحكمعنمخبِرفالمفتي،وبالجملة

قلَّدهمننصوصأو()هكتابهمنفهمهعمامخبِر)4(وإما،ورسولهاللّّهعن

إلاورسولهادلّّهعنيخبرأنالأولَيسعلافكما.لونوهذا،لونوهذا.دينَه

".الفرضفي"للصوم:المطبوعةالنسخوفي.الصوممن:يعني(1)

".يقولأنالمفتي"لهذا:المطبوعةالنسخفي)2(

"مثلًا".:المطبوعةالنسخفيبعده)3(

النظر.لانتقالب(،)كمنساقطةمخبر"...الشرعيلحكما"عنالعبارة4()

"."كتابز:عداما5()
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بماإلادينَهقلَّدهالذيإمامهعنيخبرأنالثائييسعلافكذا،علمِهبما

التوفيق.وباللّّه.يعلمه

وأالفقهكتبمنكتابًاوقرأ،الرجلتفقَّهإذا:والعشرونالحاديةالفائدة

السلف،وآثاروالسنةالكتابمعرفةفيقاصرذلكمعوهوأكثر،

؟الفتوىفيتقليدهيسوغفهل؛والترجيعوالاستنباط

عدمعندلجوازوامطلقًا،والمنعمطلقًا،لجوازا:أقوالأربعةللناسفيه

يفتيمنمأخذِعلىمُطَّلِعًاكانإنلجوازوا،وجودهمعيجوزولاالمجتهد

مطَّلعًا.يكنلمإنوالمنع،بقولهم

لىإالتوصُّلُيمكنهالسائلكانإنأنهوهو.التفصيل:فيهوالصواب

ينصبأنلهذايحِلُّولاهذا،مثلاستفتاءُلهيحِلَّلمالسبيليهديهعالم

غيرُه،ناحيتهأوبلدهفييكنلموإن.العالمهذاوجودمعللفتوىنفسه

منأولىإليهرجوعهأنريبفلا،سواهيسألهمنالمستفتييجدلابحيث

عماهفيمترددًا،حيرتهفيمرتبكًايبقىأو،علمبلاالعملعلىيُقدِمأن

بها.المأمورتقواهمنالمستطاعهوهذابل؛وجهالته

عنعاريًاقاضيًاإلايولِّيهمنالسلطانيجدلمإذا:المسألةهذهونظير

فالأمثل.الأمثلووَلَّىقاض،عنالبلديعطِّللمالقضاءشروط

لموإنالبلد)1(،ذلكأهلعلىالغالبهوالفسقكانلوهذا:ونظير

الحقوقتعطلتلهوشهادتُه]991/ب،بعضعلىبعضهمشهادةُتُقبَل

فالأمثل.الأمثلشهإدةُقُبِلَوضاعت

البلد"."تلك:المطبوعةالنسخفي(1)
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المحضالحلاليجدلمحتى)1(والشبهةالحرامغلبلوونظيرها:

بالأمثل.الأمتليتناولفإنه

وأعرضأوبدنفيبحقٍّبعضعلىالنساءبعضُشهدلوونظيرها)2(:

قُبِلت،والأعراسلحماماتكامعهنرجللابحيث،منفرداتوهن،مال

ولا،المظلومحقَّورسولهاللِّهيضيبعولاقطعًا.منهنفالأمثلالأمثلشهادةُ

أبدًا.الصورةهذهمثلفيدينهإقامةيعطِّل

شهادةبقبول،الصورةهذهمثلفيالقبولعلىلىتعاادلّّهنبِّهقدبل

،القرآنفيأنزلتسورةٍاَخرفيالوصيةفيالسفرفيالمسلمينعلىالكفار

حمعماأولا،سنّةٌولاكتال!الحكمَهذانسخولا،البتةشيءينسخهاولم

لتحصيلشُرِعتفالشريعة.سواهبالشريعةيليقولا،خلافهعلىالأمة

لمإذاحقوقهمتعطيلفيلهممصلحةوأيُّ،الإمكانبحسبالعبادمصالح

؟عدلانذكرانحرَّانشاهدانلحقوقاتلكأسبابَيحضر

لجاهلاحكموينفَّذعدل،لاحيثالفساقشهادةتقبل:قلتمإذابل

شهادةتقبللافكيف،عادللمعاقاضعنالزمانخلاإذا)3(والفاسق

،حرٍّعنجمعُهمخلاإذاالعبيدشهادةأورجل،عنجمعُهنخلا!!االنساء

مسلم؟عنجمعُهمخلاإذابعضعلىبعضهمالكفارشهادةأو

".الشبهةأوالمحضلحرام"ا:المطبوعةالنسخفي(1)

هذا"."ونظير:المطبوعةالنسخفي)2(

لما.لجاهلوا"الفاسق:ب)3(
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تجارُحهم)1(،فيبعضعلىبعضهمالصبيانشهادةَالزبيرابنقبلوقد

إحدىفيحمدأوالإماممالكبهوقال.الصحابةمنأحدعليهينكرهولم

نأقبليجيؤوا)2(بأنصدقُهمالظنعلىيغلبحيثعنها.لروايتين

التوفيق.وبادلّّه)4(،الصوابهووهذا.بيوتهملىإيتفرَّقواأويُخَبّبوا)3(

منهمكثيرمنعفقد.وجهينعلىيخرَّجذلكفيأحمدأصحابوكلام

لقولالحكايةوجهعلىلكنبعضهموجوَّزهبالتقليد،لحكمواالفتوى

المنصورجامعفيجلسوقد-شَاقْلابنإسحاقأبوقالكماالمجتهد،

ثم،حديثألفأربعمائةيحفظأنلهينبغيالمفتيإنأحمد:قولفذكر

فأناهذا،أحفظلمإنقلت)5(:هذا؟تحفظفأنت:رجلٌليفقال-:يفتي

أصحابنا:كبارمنبشاربنالحسنأبووقال)6(.يحفظهكانمنبقولأفتي

شيبةبيأوابن(،49441،59441)الرزاقوعبد726(،2/)مالكرواه(1)

فيالبرعبدابنصححة،صحيحوإسنادهالزبير،ابنعنطريقينمن2(1)433

78(.2/2)الاستذكار""

لجيم.ابعدواحدةبنبرةك()ز،فيورسمها.يجيبوا"ا:المطبوعةالنسخفي2()

النسخوفي.يجيئوالما":بوفي.الباءنقطدونيحيبوا"":كوفي0"يختبوا("ر:)3(

(426/)""المدونةانظر:.أثبتماتصحيفذلكوكلُّيجتنبوا"،":المطبوعة

.وأفسدهخدعه:وخ!به.(421)7/الايستذكار"و"

.(4/9131)الفوائد"و"بدائع(1/454)"الحكمية"الطرقوانظر:(4)

نأوأخشى".فقالهذا؟تحفظأنت:الرجللة"فقال:المطبوعةالنسخفيالسياق)5(

الناشرين.بعضتصرفمنيكون

.الكتابأولفيشاقلاابنقولتقدم)6(
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يستندحمدأالإمامفتاوىمن)2(أربعأومسائلثلاثعنده1(رجلًا)ضرَّما

حنبل.بنحمدأقال:ويقولالساريةهذهلىإ

لهفهلبدليلها،حادثةحكمَالعامِّيُّعرفإذاوالعشرونَّ:الثانيةالفائدة

وغيرهم:للشافعيةأوجهثلاثةففيه؟فيهتقليدهلغيرهويسوغ،بهيفتيأن

دليلهاعنالحادثةتلكبحكمالعلملهحصلقدلأنهالجواز،أحدها:

الدليلتقريرمنبهايتمكَّنبقوةعنهالعالبماتميَّزوإن،للعالمحصلكما

بدليله.الحقمعرفةعلىزائدقدرفهذا،لهالمعارضودفع

علمهوعدم،للاستدلالأهليتهلعدممطلقًا،ذلكلهيجوزلا:والثائي

بدليل.ليسمادليلًايظنولعله،يعارضهومابشروطه

لمغيرهماكانوإنالإفتاء.لهجازسنةًأوكتابًاالدليلكانإن:والثالث

علىفيجب،المكلفينلجميعخطابا(10/02والسنةالقرآنلأنيجز،

يرشدأنلهيجوزو،نبيهوسنةربِّهكتابمنإليهوصلبمايعملأنالمكلَّف

عليه.ويدلَّهإليهغيره

في"كتابهفيبطَّةبناللّّهعبدأبوذكر:والعشرونالثالثةالفائدة

للقاضي(("العدَّهفيقولةسياقولكن،بالرفع""رجل:لخطيةاالنسخفي(1)

لأحمديحفظرجلعلىأعيب"ماوغيرهما:(11/501)"و"الفروع(8951)5/

بشاربنلحسناوأبو.المطبوعةالنسخمنأثبتمايؤيدلما...مسائلخمس

فيترجمتهانظرأحمد.الإمامابنيال!هوعبدصالحعنحدَّثممن313()ت

.)801)3/"الحنابلةإطبقات

"."مسائل:زيادةبعدهاالمطبوعفي)2(
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للفتيانفسَهينصبأنللرجلينبغيلا:قالأنهأحمدالإمامعن")1(الخلع

لمنيةلهتكنلمفاننية،لهتكونأنأولها::خصالخمسفيهيكونحتى

ووقارحلم)2(لهيكونأن:الثانيةنور.كلامهعلىولانورعليهيكن

الكفاية:الرابعة.معرفتهوعلى،فيههوماعلىقويًّايكونأن:الثالثة.وسكينة

.الناسمعرفة:الخامسة.الناسمضَغهوإلا

هذهفإن،والمعرفةالعلممنومحلِّهأحمدجلالةعلىيدلىمماوهذا

المفتيفيالخللظهرمنهانقصشيءوأي،الفتوىدعائمهيالخمسة

بحسمه.

يبنى،عليهالذيوأصلةوأساسهوعمودهالامررأسفهي،النيةفأما

ويفسدبصحتها،يصحُّلها)3(،تابعوالعملُ،وسائقهوقائدهالعملروحفانها

وبحسبها.الخذلانيحصلوبعدمها،التوفيقيُستجلَبوبهابفسادها.

)1(

)2(

)3(

(""العدَّةفيالقاضينقلهومنه("،الخلعفيأفتىمنعلى"الردِّكتاب:يعني

وانظر:أيضًا.81(08-)ص"الحيل"إبطالكتابفيبطةابنوأورده(.9951)5/

عنبسندهرواهبطةابنأنجميعًاوفيها(801)3/يعلىأبيلابن"الحنابلة"طبقات

حنبلبنأحمدكتب:قال،الحجاجبنمحمدحدثناالقنطري،الحسينبن!العباس

بنلمحمدالآتيالكلامأنعلييدلوهذاعلينا".وأملاه:العباسقالكلامًا.عني

الواضح"كتابهفيعقيلابنوقبلههنا،المؤلفذكركماأحمد،الإماملا،لحجاجا

.(046)5/"الفقهأصولفي

فيالزيادةهذهتردلمثم0هناخطأداعلم9وزيادة"،وحلمداعلم:المطبوعةالنسخفي

الخصلةلهذهالمؤلفتفسيرفيولا،المذكورةالنقلمصادرفيولاالخطيةالنسخ

يأتي.فيما

عليها".إيبنى:السابقةالطبعاتوفيإ،يبنى"وعليها:زيادةبعدهالمطبوعفي
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اللّهوجهَبالفتوىمريدٍبينفكم.والاَخرةالدنيافيالدرجات1()تفاوتت

ومامنفعتهورجاءَالمخلوقوجهَبهاومريدٍ،عندهومامنهوالقربَورضاه

فيوبينهما،الواحدةبالفتوىالرجلانفيفتيطمعًا!أوتحقيقًا)2(منهيناله

ادلّّهكلمةلتكونيفتيهذا.والمغربالمشرقبينمماأعظموالثوابالفضل

هوقولهليكونيفتيوهذا.المطاعهوورسولهالظاهر،هوودينهالعليا،هي

وأوالسنةالكتَابوافقسواءالقائمهووجاهه،إليهالمشاروهو،المسموع

.المستعانفاللّّهخالفهما،

يُلبِسأن:تحوَّللاالتيوسنتهتبدَّللاالتياللّّهعادةجرتوقد

إليهقلوبهموإقبالالخلققلوبفيوالمحبةوالنورالمهإبةمنالمخلصَ،

ثوبَياللابسَالمرائيويُلبِس؛لربهومعاملتهونيتهإخلاصهبحسبهوما

المهابةلهفالمخلص.بهاللائقهوماوالبغضةوالمهانةالمقتمنالزور

والبغضاء.المقتوللآخر،والمحبة

العلمصاحبُفليس"،وسكينةووقارحلملهيكونأن":قولهوأما

علمهكسوةُفإنهاوالوقار،والسكينةلحلمالىإمنهأحوجَشيءلىإوالفتيا

.اللباسمنالعاريكالبدنعلمُهكانفقدهاوإذا،جمالهو

حلم)4(.لىإعلممنأحسنُشيءلىإشيءٌقُرنما:السلفبعضقال)3(

".داتتفاوت:المطبوعةالنسخفي(1)

الناشرين.أوالنساخبعضمنتحريفأنهويبدوتخويفًا"،":المطبوعةالنسخفي2()

".إوقال:المطبوعةالنسخفي)3(

بيانجامع9فيالبرعبدوابن)695(،والدارمي81(،)""العلمفيخيثمةأبورواه(4)

علم"،لىإحلممنأزينشيءليإشيءأوى"ما:بلفظعطاءعن)488("العلم

26(.)138شيبةأبيابنعندموسىبنسليمانقولمنوروي.صحيحوإسناده
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.(1)لحلمواالعلمئيأومنفخيارهم:أقسامأربعةهاهناوالناس

عكسه.:الرابع.حلمبلاعلمًاأوتيمن:الثالثعَدِمهما.منوشرارهم

لحدَّةواوالعجلةالطيش:وضدُّه.وجمالهوبهاؤهالعلمزينةلحلمفا

الذينيستخفُّهولاالبَدَوات)2(،يستفزُّهلافالحليم.الثباتوعدموالتسرُّع

ثابتوقورهوبل.لجهلواوالخفةالطيشأهلُيُقَلقله)3(ولا،يعلمونلا

أوائلها.تملكهولا،عليهالامورأوائلورودعندنفسهيملك،أناةذو

فبالعلم.والشهوةالغضبدواعيتستخفَّهأنمنتمنعهللعواقبوملاحظته

يتمكَّنلحلموباب،100/2والفساد،والصلاحوالشرّالخيرمواقعلهتنكشف

عنه.فيصبرالشرِّوعند؛عليهويصبرفيؤثره،الخير،عندنفسهتئبيتمن

عليه.يثبِّتهلحلموا،رشدَهيعرِّفهفالعلم

هذاعنولاهذاعلىلهصبرلاوالشرِّبالخيربصيرًاترىأنشئتوإذا

نأشئتوإذا.رأيتهلهبصيرةَلاالمشاقَعلىصابرًاترىأنشئتوإذا.رأيته

تكد.لمصابرًابصيرًاترىأنشئتوإذا.رأيتهبصيرةولالهصبرلامنترى

بغَرْزه!فاستمسِكْحقَّا،ىهدًإمامَرأيتَفقدرأيتَهفإذا

السكينةلىإلحاجةاولشدة.ونتيجتهلحلماثمرةوالسكينةوالوقار

علومنابحيسبإشارةًذلكلىإنشيروأقسامها،وتفاصيلهاوحقيقتها

،الزمانأبناءنحنولكن.الناقصةوعباراتنا،لجامدةاوأذهاننا،القاصرة

.ورجالدولةزمانولكلِّ،بآبائهممنهمأشبهبزمانهموالنالسُ

".والعلملحلم"ا:المطبوعةالنسخفي(1)

له.تظهرالتيالمختلفةالآراءيعني)2(

"."يقلقه:المطبوعةالنسخوفي.ويزعجهيحرّكهلاأي)3(
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وأصلها.واستقرارهالقلبطمأنينةوهو،السكونمنفعيلةفالسكينة

فسكينةُ.وخاصَّةعامَّةوهي.لجوارحاعلىأثرهاويظهر،القلبفي

أقسامها،وأعلىمراتبهاأخصُّ-عليهموسلامهاللّهصلوات-الأنبياء

لىإمسافرًاالمنجنيقفيأُلقيوقدالخليللإبراهيمحصلتالتيكالسكينة

حينقلبهفيكانتالتيالسكينةتلكفللهالنار.مناللّّهأعداءُلهأضرَمما

السفراذلك

منوجنودهفرعونغشِيَهوقد،لموسىحصلتالتيالسكينةوكذلك

تذهبأينلىإموسىيا:إسرائيلبنواستغاثوقد،أمامهموالبحر،ورائهم

لهحصلتالتيالسكينةوكذللناخلفنافرعونوهذاأمامنإ،البحرهذابنا؟

وكذلك.بأذنهحقيقةًسمعه،حقيقةًكلامًاويجاءً)1(نِداءًلهاللّّهتكليموقتَ

التيالسكينةوكذلكمبينًا.ثعبانًاالعصارأىوقد،لهحصلتالتيالسكينة

خيفةًفأوجس،تسعىكأنها)2(وعصيَّهمالقومحبالَرأىوقد،عليهنزلت

)3(.نفسهفي

صاحبهوعلىعليهأشرفوقدع!نه،لنبيِّناحصلتالتيالسكينةوكذلك

لرآهما.قدميهتحتلىإأحدهمنظرفلوالغار،فيوهماعدوُّهما)4(،

أحاطواقداللّّهوأعداءُ،العظيمةمواقفهفيعليهنزلتالتَيالسكينةوكذلك

عقولفوقأمرٌالسكينةفهذه.وغيره،الخندقويوم،حنينويومبدر،كيومبه

"إيحاء".:المطبوعفي(1)

.انها("":بوفي""دانهمز:2()

لما.خيفةنفسهفي!:المطبوعةالنسخفي)3(

"."عدوهم:الخطيةالنسخفي)4(
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سيماولا-الكذَّابفإنالبصائر؛أربابعندمعجزاتهأعظممنوهيالبشر،

هذهمثلفياضطرابًا،وأشدُّه،يكونماوأخوف،يكونماأقلقُ-ادلّّهعلى

إلاالاَياتمن-عليهموسلامهادلّّهصلوات-للرسليكنلمفلو.المواطن

لكفتهم.وحدهاهذه

سكينةوهي،متابعتهمبحسبالرسللائباعفتكونالخاصَّة،وأما

علىادلّّهأنزلهاولهذا.والشكالريبعنالقلوبتسكِّنسكينةوهي،الإيمان

والاضطرابالقلقعندإليهاكانواماأحوجَالمواطنأصعبفيالمؤمنين

قال.الحديبيةيوموذلكادلَّه!كَئهُ،رَالخطاببنعمرمثلُعليهيصبرلمالذي

فِىاَلشَكِينَةَأَنزَلَهُوَاَلَّذِى!وإليهاكانواماأحوجَبإنزالهاعليهمنعمتهيذكرتعالى

أدلَّهُوَكاَنَوَألازضِناَلئمَمَرتجُنُوُدوَلِدهِأ،10/2]إيمَئِهِتمخًإيشَالِيَزدَادُوائمُؤمنِينَاَقُلُوليِ

والجنودعنهمالخارجةبالجنودعليهمنعمتهفذكر4(.]الفتح:عَلِيمًاسَكِيما!

عَنِاَدتَهُرَكَأَ)ئَقَذذلك)2(:بعدوقال)1(،السكينةوهي،فيهمالداخلة

وَأَثَبَهُئمعَلَئهماَلشَيهِنَةَفَأَنزَلَقُلُوبِهِمْمَافِىفَعَمِاَلثنَجَرَؤتَختَيايِعُونَدإداَتمُؤمِنِايتَ

القلقمنقلوبهمفيماسبحانهاللّّهعلِملمَّا18،.]الفتح:قَرِيا!فَتحُا

عنالهَدْيَوحبسواادلّه،بيتدخولمنقريثركفارُمنَعهملِما،والاضطراب

قلوبهمفاضطربت،الظالمةالجائرةالشروطتلكعليهمواشترطوامحِلِّه،

وهي"لى!بعدهاوما!لَجيمًاسَكِيماوَكاَنَاًدلَّهُ....اَلشَكِينَةَأَنزَلَهُوَاَلَّذِىَ):الكريمةلآيةا(1)

النظرلانتقال"والاضطرابالقلق"عندقبلالمطبوعةالنسخفيوقعتياالسكينة

يبدو.فيما

المطبوعة.النسخفييردلمداذلكبعد"وقال)2(
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منهرحمةًبالسكينةفثبَّتها)1(فيها،ماتعالىفعلِمالصبر=تطقولموقلِقت،

سبحانهأنهوهوآخر،وجهًاالاَيةوتحتملالخبير.اللطيفوهوولطفًا،ورأفةً

بالسكينةفثبَّتها،رسولهومحبةومحبتةوالخيرالإيمانمنقلوبهمفيماعلِمَ

فيماعلِمَ)2(وأنة،الأمرينتعُمُّالاَيةأنوالظاهرواضطرابها.قلقهاوقت

الذيالخيرمنقلوبهمفيوما،السكينةإنزاللىإمعهيُحتاج)3(مماقلوبهم

لها.إنزاسببُهو

اتجَهِلِيَّهصحمَيَّه1ًلحَمِيَّةَقُلُوبهِمُفِىاَتَذِيفَكَفَرُؤاإِذجَعَلَ):ذلكبعدقالثم

وَكاَنُوأاَلئًفوَئوَاَلْزَمَهُز!د4َاَتمُؤمِنِبوَعَلَىرَسُولِهِءعَكَسَ!ينَعَهاَللهُفَأَنزَلَ

حميةُكانتلمَّا26أ.]الفتح:لَجِما!شَئىءٍبِكلاَتئهُوَكاَتَوَأَهيأبِهَاأَحَقَّ

أوليائهقلوبفيادلّّهجعليناسبهاماوالاعمالالاقوالمنتوجبالجاهلية

حميةُتوجبهلمامقابِلةًالتقوىكلمةَألسنتهموفي،الجاهليةحميةَتقابلسكينةً

وكلمةَ،قلوبهمفيالسكينةَالمؤمنينحظُّفكانالفجور.كلمةمنالجاهلية

وكلمةَ،قلوبهمفيالجاهليةحميةَأعدائهموحظُّ؛ألسنتهمعلىالتقوى

منجندًاالكلمةوهذهالسكينةهذهفكانت.ألسنتهمعلىوالعدوانالفجور

قلوبفيالذيالشيطانجندمقابلةفيوالمؤمنينرسولَهبهما)4(أيلَدادلّّهجند

وألسنتهم.أوليائه

علىالفاءفأدخل،كلامهبدايةفيعلم""لمَّا:قولهعنذهلاحَمُهنئهصالمصنفلعل(1)

لمَّا.جواب

لما.أنة"وهو؟لمطبوعةاالنسخفي2()

".يحتاجونإ:المطبوعةالنسخفي)3(

".اللّهبها"بعدها:لجلالةالفظزيادةمعالمطبوعةالنسخفيوكذا"بها"،ز:4()
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تسليمًاوللامروإيقانًا،تصديقًاللخيرالطمأنينة:السكينةهذهوثمرة

(1تمرُّ)لابلالأمر.تعارضإرادةًولاالخيرَ،تعارضشبهةًتدعفلاوإذعانًا؛

التيالشيطانيةالوساوسمرورَ)2(مجتازةوهيإلابالقلبالسوءمعارضات

وعدموردِّهابمدافعتها،ميزانهادلّّهعندويعلو،إيمانهليقوىالعبد،بهايبتلى

اددّه.عنددرجتهلنقصِأنهاالمؤمنيظنَّفلاإليها؛السكون

فصل

الخضوعتورثالتيوهي،العبوديةبوظائفالقيامعندالسكينةومنها:

يؤدِّيبحيثلىتعااددّهعلىالقلبوجمعيةَالطرفوغضَّوالخشوع

وخشوعوثمرتها،السكينةهذهنتيجةوالخشوع.وبدنهبقلبهعبوديته

فيبلحيتهيعبثرجلًاجمي!النبيُّرأىوقد.القلبخشوعنتيجةالجوارح

")3(.جوارحُهلخشعتهذاقلبُخشع"لو:فقال،الصلاة

أسبابهافماوعلامتها؛وثمرتها،ونتيجتها،أقسامها،ذكرتَقد:قلتفإن

.يراهكأنهحتىجلالُهجلَّلربِّهالعبدمراقبةاستيلاءسببها:قلتلها؟الجالبة

والمحبَّة،،والسكينةلحياء،امنلهأوجبَتْالمراقبةهذهاشتدَّتوكلما

المطبوعة.النسخفيوكذاتمرلما،"فلا:ب(1)

"من"!:المطبوعةالنسخفيبعدهازيد)2(

بنسليمانوفيه،هريرةبيأحديثمن(0131،4141)الترمذيلحكيمارواه)3(

33(،)ص"الصلاةفي"الخشوعفيرجبابنُالحديثضعفجدًّا.ضعيفعمرو

الإحياءلما"تخريجفيوالعراقي993(،)2/"كشاف"تخريجفيوالزيلعي

.(011)"الضعيفة!السلسلةوانظر:(.1/151)
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بدونها.يحصللاماوالرجاء=والخوف،والخشوعب،0/2]1والخضوع

جمعولقد.بهقيامهاالذيوعمودُهاكلِّها،القلبيةالأعمالأساسفالمراقبة

فيقولهوهي،واحدةكلمةفيكلَّهاوفروعهاالقلبأعمالأصول!النبيُّ

وكلَّ،الدينمقاماتمنمقامكلَّفتأمَّل0ْ"تراهكأنكادلّّه"أنَّتعبد:الإحسان

ومنبعَه؟أصلَههذاتجدكيف،القلوبأعمالمنعمل

فيالمعترضةالوساوسعندالسكينةلىإمحتاحالعبدأنوالمقصود:

فيالقادحةوالخطراتالوساوسوعند؛يزيغولاقلبهليثبت،الإيمانأصل

إيمانه؛بهاينقصوإراداتٍوغمومًاهمومًاوتصيرتقوىلئلا،الإيمانأعمال

وعند؛جأشُهويسكنقلبُهليثبتاختلافها،علىالمخاوفأسبابوعند

فينقلبيُعبَر،لاالذيالحدَّفيجاوزَمركبُه)1(،بهيطمَحلئلا،الفرحأسباب

،الفرحمركبُبهفجمَحيُفرِحه،بماعليهادلّّهأنعمممنوكم-وحزنًاترَحًا

بهلأريدفرحَهتعدِلبسكينةأُعِينولوعاجلًا!ترحًافانقلبالحدَّ،وتجاوزَ

لظاهرهاختلافهاعلىالمؤلمةالأسبابهجوموعند-التوفيقوباللّهالخير

عليه،وأجداها،لهأنفعهاوماحينئذ!السكينةلىإأحوجَهفما)2(،وباطنه

وحصولالظفر،علىعلامةالمواطنهذهفيوالسكينةعاقبتها!وأحسن

هذايخطئلا،ذلكضدِّعلىعلامةوفقدُها؛المكروهواندفاع،المحبوب

.المستعانوادلّّههذا.ولا

مستظهرًاأي،"معرفتهوعلى،فيههوماعلىقويًّايكون"أن:قولهواما

قليلَضعيفًاكانإذافإنه.فيهضعيفغيرمنه،متمكِّنًا،بالعلممضطلعًا

.!بهمركو":ب،ك(1)

".والباطنة"الظاهرة:المطبوعةالنسخفي2()
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لقلة،الإقدامفيهينبغيموضعفيالحقِّعنأحجَمبهمضطلعغيرَالبضاعة

فيويُحجِم،موضعهغيرفييُقدِمفهو.والإحجامالإقدامبمواضععلمه

محتاجفالمفتي.تنفيذهعلىلهقوةولا،لحقبالهبصيرةولا،موضعهغير

له.نفاذلابحقٍّتكلُّمٌينفعلافإنهالتنفيذ،فيوقوة،العلمفيقوةلىإ

كفايةلهيكنلمإذافإنه،"الناسمضَغَهوإلاالكفاية:"الرابعة:قولهوأما

أكلواإلاشيئًامنهميأكلفلا؛أيديهمفيمماالأخذلىوإ،الناسلىإاحتاج

لاوكان،مالمنشيءالثوريلسفيانكانوقد.أضعافَهوعرضهلحمهمن

مُنِجإذالمفالعاهؤلاء)2(.بنالتمندَلَذلكلولا:ويقول،بذلهفي1(يتهوَّر)

علمهماتفقدالناسلىإأُحْوِجَ)3(وإذا،علمهتنفيذعلىأُعِينَفقدغنًى

ينظر.وهو

إليهيحتاجعبذيمأصلفهذا("الناسمعرفة4(:)"الخامسة:قولهوأما

يطبِّقْثم،والنهيالأمرفيفقيهًافيه،فقيهًايكنلمفإن.والحاكمالمفتي

لمإذافإنه،يُصلِعمماأكثرَيُفسِدماكان(وإلا)ةالاَخر=علىأحدَهما

المقصوداضدّوهو"،"يتروَّى:المطبوعةالنسخوفي.تحريف"ينهو"،:ب،ك(1)

2(،4)27"إالمجالسةفيوالدينوري7(،0)"المال"إصلاحفيالدنيابيأابنرواه)2(

وإسناده5(،4)9لماالمدخل"فيوالبيهقي381(،)6/"لحلية"افينعيموأبو

صحيح.

"."اح!اج:المطبوعةالنسخفي)3(

"."الخامس:كز،4()

استعمالهاعليالتنبيهسبقوقدبحذفها.إلايستقيمولا،السياقأفسدتهذهإوإلالا)5(

353(.1/)المؤلفزمنفيالملحون

83



والمحِقُّ،وعكسهالمظلومبصورةالظالرُلهتصوَّربالناسمعرفةٌلهيكن)1(

لهوتصوَّر،والاحتيالوالخداعالمكرعليهوراج،وعكسهالمبطِلبصورة

مبطلٍكلُّولبِس،الصادقصورةفيوالكاذبُالصدِّيق،صورةفيالزنديق

لالناسلحهلهوهووالفحور؛والكذ!الاثم)3(-"زور)2( ...ءلححهمالوبيً

يكونَّأنلهينبغيبلهذا.منهذايميِّزلاوعرفياتهموعوائدهموأحوالهم

وعرفياتهم،وعوائدهملهمواحتياوخداعهم)4(الناسمكرمعرفةفيفقيهًا

وذلكأ(2/]20،والأحوالوالعوائدوالمكانالزمانبتغيُّرتتغيَّرالفتوىفإن

التوفيق.وبادلّّه.بيانهتقدَّمكما،ادلّّهدينمنكلُّه

أمرفيأحمدالإمامعنحُفِظتكلماتٍفيوالعشرونَّ:الرابعةالفائدة

اَنفًا:تقدَّمماسوىالفتيا،

نأالفتياعلىنفسهحملإذاللرجلينبغي:صالجابنهروايةفيقال

)5(.بالسننعالمًا،الصحيحةبالأسانيدعالمًا،القرآنبوجوهعالمًايكون

بالكتابعالملرجلإلاالفتياتجوزلا؟الحارثأبيروايةفيوقال

)6(.والسنة

بعضزيادةمنيكونأنوأخشى.الأمر"في"فقيهًا:المطبوعةالنسخفيبعده(1)

.النساخأوالناشرين

زور"."ثوب:المطبوعةالنسخفي)2(

"تحتها("!:المطبوعةالنسخفي)3(

".الناس"معرفةز:(4)

هذا.منبأتمَّالكتابأولفيسبق)5(

أيضا.الكتابأولفيسبق)6(
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تقدَّم،منبقولعالمًايكونأنأفتىلمنينبغي:حنبلروايةفيوقال

1(.)يفتيفلا!كالا

ماكلَّ)3(رجلٌيتعلَّمأنواجمبٌ)2(:موسىبنيوسفروايةفيوقال

.الناسفيهتكلَّم)4(

)6(يسألأنيريدالرجلعنسألهوقد(،اللّّه)هعبدابنهروايةفيوقال

منمصرهوفي،وغيرهالطلاقفيالأيمانمنبهيُبتلىمما،دينهأمر)7(عن

لحديثايعرفونولا،يحفظونلاالحديثوأصحاب،الرأيأصحاب

لحديثالأصحابأولهؤلاء،؟يسألفلمن؛القويالإسنادولاالضعيف

أصحابيسألولا،لحديثاأصحابيسأل:فقال؟معرفتهمقلَّةعلى

)8(.الرأيمنخيرالحديثضعيف،الرأي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

أيضًا.تقدَّم

.""وجب:ب

(".إالرجل:المطبوعةالنسخفي

الناسيكلّم"(:5915)5/العدَّة""مطبوعةوفي.النسخفيمهملالمضارعحرف

".فيه

مننقلًاولكنأيضًا،الكتابأولفيالمصنفذكرهوقد(.438)ص"مسائله"انظر:

.حزمابنكتب

خطأ.وهو"،يسأله":المطبوعةالنسخفي

".دينه"أمره:كوفي.بمنساقط"أمر"لفظ

(""المسودةفيومنه(6951)5/""العدَّةفيوكذا"،اللّهعبدمسائل"في

283(:/1)عقيللابن"الواضح"في،نعم."حنيفةبيأرأيمنإخير5(:1ه)ص

".الرأيأهلرأيمن..."
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يسأله:رجلًاسمعوقد،المناديبناللّهعبيدبنمحمدروايةفيوقال

ألف؟فمائتي:قاللا،:قالفقيهًا؟يكونحديثألفمائةالرجلُحفظإذا

هكذا،بيدهقال؟ألففأربعمائة:قاللا،:قال؟ألففثلاثمائة:قاللا،:قال

كانفكم)1(:لجدِّيفقلتمحمد:بنجعفربنأحمدحفيدهقالوحرَّكها.

ألف)2(.ستمائةعنأجاب:فقالأحمد؟يحفظ

الكتبعندهيكونالرجلعنأبيسألتأحمد:بناللّهعبدوقال

وليس،والتابعينالصحابة،)3(و]اختلافءشَرِراللّّهرسولقولفيها،المصنَّفة

الضعيف؛منالقويالإسنادولا،المتروكالضعيفلحديثبابصرٌللرجل

لا:قال؟بهويعمل،بهفيفتيمنها)4(،ويتخيَّرشاء،بمايعملأنفيجوز

عنيسأل؛صحيحأمرعلىيعملفيكونمنها،بهيؤخذمايسألحتىيعمل

العلم.أهلَذلك

هذهمندعنا:فقال،مسألةعنوسئلأحمدسمعتداود:أبووقال

فيهمماكثيرعنسئلأحمدسمعتُماأحصيوما.المحدثةالمسائل

ابنمثلرأيتما:يقولوسمعته)5(.أدريلا:فيقول،العلممنالاختلافُ

يحسنمن،أدريلا:يقولأنعليهأهونَكان،منهفتياأحسنالفتيافيعيينة

"كم".:المطبوعةالنسخفي(1)

.الكتابأولفيالروايةهذهتخريجتقدَّموقد.""حديث:زيادةالمطبوعفيبعده)2(

وغيرهما.(1016)5/و"العدَّة"438()ص"اللّهعبد"مسائلمنالمعقوفينبينما)3(

.الكتابأولفياللفظبهذاتقدَّموقد

"فيها،.ز:()4

حمد.االإمامقولمنئيالثالجزءاتقدَّموقد367(.)صداود"بيأ"مسائل(5)
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العلماءَ)2(.سَلِ(؟1هذا)

تقلِّدلا:فقال،مالكمنأتبعهوالاوزاعيلأحمد:قلتداود:أبووقال

التابعينثمبه،فخُذْوأصحابه!يمّالنبيعنجاءماهؤلاء.منأحدًادينَك

مخيَّر)3(.فيهالرجلُبعدُ

الحديثفيجاءالذيعنادلّهعبدأباسألت:هانئبنإسحاقوقال

4(.)يسمعلمبمايفتي:فقالالنار"علىأجروكمالفتياعلى"اجروكم

يظنمابقدرالحديثَالرجليطلب:اللّهعبدلأبيقلت(:أيضًا)هوقال

شيء.يعدِلهلاالعلم:قال.بهانتفعقدأنه

قال:قالثمشيء.فيأجيبكلا:فقالشيء،عنيسألرجلوجاءه

(ب2/]20يستفتونهماكلِّفيالناسيفتيمنكلَّإنَّمسعود:بناللّّهعبد

قبلبهحدَّثتَنيلو:فقال)6(،للحكمذلكفذكرتُ:الأعمشقال.لمجنون

به)7(.أفتيكنتُمماكثيرفيأفتيتُمااليوم

عنفيسأل،قريةفيالرجليكون:اللّّهعبدلأبيوقيل)8(:هانئابنقال

".مثل"كلمةزادوا،هذا""مثل:المطبوعةالنسخفي(1)

بعضه.تقدَّموقد368(،)صالسابقالمصدر)2(

.تقدَّموقد36(،9)صالسابقالمصدر)3(

الحديث.تخريجمعالكتاباولفيسبق)4(

437(.)ص"مسائله9في)5(

النبلاء"أعلامسير9(110ه)تالكوفةأهللمعاالفقيهالكنديعتيبةبنلحكماهو)6(

/5(80.)2

.(281)صبطةلابن"لحيلاإبطال"وانظر:(.43ه)صالسابقالمصدر)7(

.(634)صايضًا"مسائله!في)8(
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يوافقلموما،والسنَّةالكتابوافقبمايفتي:قال.اختلاففيهالذيالشيء

كانما:لهقيللا.:قال؟عليهأفتخاف:لهقيل.عنهأمسكوالسنَّةالكتابَ

أبيوكلامالكتابفيوُضعكانوماراهويهبنإسحاقكلاممن

كتابكلُّأو،بدعةفهوابتُدِعكتابكلُّ:فقال؟فيهالنظرترى،ومالكعبيد

يسمعوما،عندهبماالرجلُيخبرمناظرةعنكانماوأما.بدعةفهومحدَث

:قال؟"الحديث"غريبعبيدأبيفكتاب:لهقيلبأسًا.بهأرىفلاالفتيا،من

ترىالمناكيرفيهاالتيالفوائدفهذه:لهقيل.أعرابقومعنحكاهشيءذلك

منكر!أبدًاالمنكر:قال؟ممتَبأن

وهو.غيرهعلىللمستفتيلمالعادلالةفي:والعشرونلخامسةاالفائدة

إمابدلالتهمتسبِّبفإنه،ذلكمنيحدثماالرجلفلينظرجدًّا،خطرموضع

فهو)1(.علمبلاعليهالقولأو،أحكامهفيورسولهادلّّهعلىالكذبلىإ

لىإالإنسانفلينظر؛والتقوىالبرعلىمعينوإما،والعدوانالإثمعلىمعين

ربَّه.ادلّّهوليتَّق،عليهيدلّمن

مرةًودللتُ.لذلكالتجنبشديد-روحهاللّهقذس-وكانَّشيخنا

ففهمتُدعه)2(.؟ولهلكما:وقال،فانتهرئي،مذهبٍأومفتٍعلىبحضرته

رأيتثم.أفتاهولمنالإثممنلهيحصلعساهبمالتبوء)3(أنككلامهمن

أحمد.الإمامعنمنصوصةبعينهاالمسألةهذه

.وهو("،علمبلاعليهوالقول":ب(1)

"!"عنك:بعدهالمطبوعفيزاد)2(

تبوا"ا"لا:الثلاثالنسخفي)3(
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المسألة،عنيَسألالرجللأحمد:قلت")1(:"مسائلهفيداودأبوقال

يتَّبع)2(-إليهأُرْشِدَالذييعني-كانإذا:فقال؟يسألهإنسانعلىفأدلُّه

فقال.يصيبقولهكلُّوليس،الاتباعيريدإنهلأحمد:فقيل.بإلسنةويفتي

فيتتقلدلا:فقال؟مالكفرأي:لهقلتشيء؟كلِّفييصيبومنأحمد:

بشيء.هذامثل

ويدلّ،الشافعيعلىويدلّ،المدينةأهلعلىيدلّكانحمدوأ:قلت

لاأنهفيعنهخلافولاهؤلاء،استفتاءفيعنهخلافولا.إسحاقعلى

سيَّماولا؛التوفيقوباللّّه!يرِو؛اللّّهرسوللسنةالمخالفونالرأيأهلُيُستفتَى

)3(اوغيرهالزمانهذافيالفتوىلىإالمنتسبينمنكثيرٌ

يبكيك؟ما:فقال،يبكيالرحمنعبدأبيبنربيعةَرجلٌرأىوقد

منولَبعضُ:قال.عظيمأمرالإسلامفيوظهر،لهعلملامناستُفتي:فقال

السُّرَّاق)4(.منبالسجنأحقُّهاهنايفتي

علملامنوإقدامَزماننا،ربيعةرأىلوفكيف(:العلماء)هبعضقال

لجهلباوتسلّقَهإليها،التكلُّفباعِومدَّعليها،وتوثُّبَهالفتيا،علىعنده

375(.)ص(1)

الخطية.النسخمنأئبتكما(""المسائلوفي،متَّبعًا"":المطبوعةالنسخفي)2(

وقد.("وغيره.."ولالسيما.يزيدانلهبدا("التوفيق"وباللّهكتببعدمالمصنفاكأن)3(

الناسخ.فأخطألما،التوفيق"وباددّهقبلموضعهوكان،مسودتهطرّةفيزادهيكون

فيوالخطيب2(،014)("لجامعا1فيالبرعبدوابن067(،/1)الفسويرواه4()

الرجل.إبهاموفيه،رجلاخبرئي:قال،مالكطريقمن(1)930"والمتفقه"الفقيه

.(11)ص"الفتوى"صفةكتابهانطر.لحنبلياحمدانابنيقصدلعله)5(
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أهلبينمنوهو.السريرةوشؤمالسيرةوسوءلخبرةاقلةمععليها،لجرأةوا

السلفواَثاروالسنةالكتابمعرفةفيله)1(وليس،غريبأومنكرالعلم

يقولكذلكففتواه)3(:القدرساعدوإن،بإحسانجوابًا)2(يبتدئلا.نصيب

]302/ا،)4(.فلانبنفلان

يُكَذْلِكُالفتاوىعندوأكثرُهمقصيرةًباعًاللافتاءيمدُّون

عندناكان(:قال)ْ،حزمبنمحمدأبوحكاهمامثلُنصيبهممنهموكثير

فيكتب،لجوابايكتبمنيتقدَّمهحتىيفتيلافكان،البضاعةقليلُمفتٍ

فكتب،جوابفيمفتياناختلفأنفقُدِّر.الشيخجوابمثلُجوابي:تحته

وأنا:فقالتناقضا،قدإنهما:لهفقيل.الشيخينجوابمثلجوابيتحتهما:

تناقضا!كماتناقضتُأيضا

ويرى،ممائلتهيُظهِرمنوفاضلورئيسعالملكلِّسبحانهادلّّهأقاموقد

،الميدانفيمعهيجريوأنه،ومشاكلتهمساجلته-الأكثرونوهم-الجهال

وأرخى،الأردانطوَّلإذاسيماولا،رِهانكفرمَيالمسابقةعندوأنهما

("."فليس:المطبوعةالنسخفي(1)

".يبدي"ولا:المطبوعةالنسخفي)2(

:بوفي.""يقول:بعدهكوفي.لجوابافاءدون"افتواه:المطبوعةالنسخفي)3(

".مد

وفيك"كذا".:السطرأولفيوقالبياضًا،الصفحةأولفيسطرًازفيبعدهترك)4(

بياضا.يزيدأوسطرنصفترك

.عشرةالسادسةالفائدةفيتقدَّموقد،بنحوه77()6/"الإحكام"في)5(
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الميدانلهوخلا،باللسانوهذَر)2(،الأتانكذنَبوراءه1()الطويلالذَّنَب

.الفرسانمنالطويل

حمار!منلكيا:الناسلقالهذا)3(ثيابَالحمارُلبِسفلو

بالاهلية.لاوبالمناصب،بالفضللابالشكليُستفتَونإنماالضربوهذا

تعِجُّ.إليهممنهمأجهلُمَنومسارعةُ،عليهمعندهعلملامنعكوفُغرَّهمقد

ضجيجًا.أنزلهامنلىإالأحكاممنهموتضجُّعجيجًا،اللّّهلىإلحقوقامنهم

تدريسأوقضاءأوفتيامنبأهللهليسماعلىلجرأةباأقدَمفمَن

0الإسلامدينحكمهذا.قضائهولافتياهقبولُيحِلَّولم،الذماسماستحقَّ

سواهاتُرغِمْلاربِّيا:فقلأناسمنأنوف!رغِمَتْوإن

منيخلوولا:لمفتياكذلكةحكمفيوالعشرونالسادسةالفائدة

علِمفإن.يعلملاأوبالفتيا،تقدَّمهمَنجوابِصوابَيعلمأنإم!:حالين

لجواباأو،الكذلكة4(له)الأولىوهل.يُكَذْلِكَأنفلهجوابهصوابَ

متعاطيًامتسلِّقًاأوأهلًايكونأنإماالمبتدئيخلوفلا.تفصيلفيه؟المستقل

كذلكتهفيإذمطلقًا،أولىالكذلكة(فتركُ)هالثائيكانفإن.بأهللهليسما

".الظويلةالذوائب":لمطبوعةاالنسخفيو.عمامتهطرف:يعني(1)

.فيغمهملةالذال2()

المطبوعة:النسخوفي.وصفهالذيالرجلهذاثيابيقصد.الثلاثالن!تمخفيكذا)3(

"الأمشال:انظر.فيهاتصرَّفالمصنفأنوالظاهر،الروايةوهيخَز("،ثياب"

.3(4)صه"ضرةلمحاواالتمثيلو"338()صللخوارزمي("لمولدةا

0بمنساقط""له)4(

.(""فتركه:المطبوعةالنسخفي)5(
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بالأهلية.لهكالشهادةوهوالإفتاء،علىلهتقرير

لمفإن.بأهلوليسكتَبمنفتوىعلىيضربالعلمأهلبعضوكان

ويردُّ،الورقةفيمعهيكتبلا:قيلفقد)1(،الفتنةخوفذلكمنيتمكنَّ

ولا،لجواباالورقةفييكتبأنهوالصواب.تحاملنوعوهذا.السائل

ليسمنلكتابةبه،الإخبارعليهيجبالذيادلّّهبدينالإخبارمنيأنف

بل.الحقكتمانفيالعلموأهلورسولهادلّهعندعذرًاليسهذافإن؛بأهل

اللّهحقَّيعطِّلأنيجوزفكيف،وجلعزللّهوالحقُّوكبر،رياسةنوعهذا

بأهل؟ليسمنكتابةلأجلدينَهويكتم

منكرًافيهافرأى،لجنازةَاشهدإذاالرجلأنعلىأحمدالإمامنصَّوقد

،عرسٍوليمةلىإدُعيإذاأنهعلىونص0َّيرجعلاأنه=إزالتهعلىيقدرلا

،الفرقعنشيخنافسالتُ.يرجعأنه=إزالتهعلىيقدرلامنكرًافيهافرأى

منالحيُّفعلةلماحقَّهيتركفلا،للميتالجنازةفيالحقلأن:فقال

فيهاأتىفإذا،البيتلصاحبالوليمةفيلحقُّ)2(واب،2/]30المنكر.

)3(.الإجابةمنحقَّهأسقطفقدبالمنكر

يعلمأنإمايخلوفلاللافتاء،أهلًالجوابباالمبتدئكانوإن

نألهيجُزلمصوابهيعلملمفإن.يعلملاأو،جوابهصوابَالمُكَذلِلنُ

معذور؛وهو،لرجعورنبّهولو،غلطقديكونأنلعلهإذ،لهتقليدًايُكَذلِك

علىفإثمهعلمبغيرأفتىومن.علمبغيرمفتٍبلمعذورًا،المُكذلكوليس

لما."منه:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

"معًا".:فوقهوكتب،ونصبه""الحقبرفعزفيضبط)2(

2(.5ا)ص"المصريةالفتاوىمختصر"انظر:)3(
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النار.في1(هم)الذينالثلائةالمفتينأحدوهو،أفتاهمن

يخفىلاظاهرةًالمسألةتكونأنإمايخلوفْلا،أصابقدأنهعلِموإن

تكونأو،يعلملافيماقلَّدهأنهبالمكذلكيُظَنُّلابحيثفيهاالصوابوجهُ

،والتقوىالبرعلىإعانةلأنه،الكذلكةفالاولىظاهرةًكانتفإن.خفيّةً

بحيثخفيةًكانتوإن.لحميةواالكبرمنوبراءة،بالصوابللمفتيوشهادة

وأالأولأشكلهماإيضاحأمكنهفإنمحضًا،تقليدًاوافقهأنهبالمكذلكيُظَنُّ

أولى.المستقلّلجوابفا=أغفلهأمرٍعلىتنبيهأو،قيدٍذكرُأو،بيانزيادة

استقلالًا.أجابشاءوإن،كَذْلَكَشاءفإنذلكيمكنهلموإن

كما،لهتقليدًاصوابهيعلملمإذاالكذلكةمنيمنعهالذيما:قيلفإن

يمنعالذيفماالمحضبالتقليدالأولأفتىفإذا؟فوقهمَنالمبتدئقلَّد

؟تقليدهمنالمكذلك

:وجوهمنلجوابا:قيل

حمدوأالشافعينصَّفقدأيضًا.الأولالمفتيفيالكلامأنأحدها:

فيوح!كيعلم،بغيريفتيأنللرجليحِلُّلاأنهعلىالأئمةمنوغيرهما

مستوفًى.ذلكذكرتقدَّموقد.جماعالإذلك

المُكَذْلِكفهذا،للضرورةالتقليدلهجازوإنالأولهذاأن:ئيالثا

الضعيف.علىالضعيفبناءمنهذابل؛تقليدهلىإلهضرورةلاالمتكلِّف

المسحيجوزلاوكما،الشهادةعلىالشهادةتسوغلاكما،يسوغلاوذلك

سبقماوانظر.المطبوعةالنسخفيكما""ثلثاهم:والصواب،الخطيةالنسخفيكذا(1)

.عشرةلحاديةاالفائدةفي
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ذلك)1(.ونظائرُ،التيممطهارةعلىالخفينعلى

بجوازهذاليسإذ،مفتينكلُّهمالناسلصنارساغلوهذاأن:الثالث

التوفيق.وبادلّّه.غيرهمنأولىالمفتيتقليد

وشريكهوابنهأباهيفتيأنللمفتييجوزوالعشرونَّ:السابعةالفائدة

والفرق.لهيقصدولاله،يشهدأنيجزلموإن؛لهشهادتهتقبللاومن

الشهادةبخلاف،عامٌّحكمفكأنه،الروايةمجرىيجريالإفتاءأنبينهما

فيالراوييدخلولهذا.لهوالمحكومَلهالمشهودَيخصُّفانهوالحكم

لاولكنبها،يفتيالتيالفتوىحكمفيويدخل،يرويهالذيالحديثحكم

ويفتيبشيء،صديقهأوابنهأوأباهفيفتي)2(يفتيهمنيحابيأنلهيجوز

يقتصدسببٌثَمَّيكونأنإلا،عدالتهفييقدحهذابل.محاباةًبضدِّهغيرهم

قول:قولانالمسألةفييكونأنهذا:ومثال.المحاباةغيرالتخصيص

بقولوالأجنبيَّ،الإباحةبقولوصديقهابنهفيفتي،بالإباحةوقولبالمنع

المنع.

نفسه؟يفتيأنلهيجوزفهل)3(:قيلفإن

...قلبَك))استفتِ:!شي!مالنبيُّقالوقد.غيرهيفتيأنلهكانإذانعم،:قيل

يجوزولا،غيرهبهيفتيبمانفسهيفتيأنلهفيجوز)4(."المفتونأفتاكوان

"!"كثيرةزيادةْبعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

المطبوعة.النسخمنوالمثبت"،"نفسه:الخطيةالنسخفي)2(

".هل":المطبوعةالنسخفي)3(

يعلى-وأبو)2575(،والدارمي(،10018،60018)احمداللفظبهذارواه)4(
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المسألةفيكانإذالهيجوزولا.بالمنعوغيرَه،بالرخصةنفسهيفتيأنله

لجواز،اقولَلنفسهيختارأن،بالمنعوقوللجوازباقولأ(410/2:قولان

عنيقولالأمراءبعضسمعت:يقولشيخناوسمعت.المنعقولَولغيره

أحدها:أقوالثلاثةالمسألةفيعندهميكون:زمانهأهلمنالمفتينبعض

لغيرهموالمنع،لهملجوازفا،التفصيلوالثالث،المنعوالثائيالجواز،

العمل.وعليه

من(1يشاء)بمايعملأنللمفتييجوزلا:والعشرونالئامنةالفائدة

العملفييكتفيبل،بهيعتدّولا،الترجيحفينظرغيرمن،والوجوهالأقوال

يشاءبمافيعمل،جماعةإليهذهبوجهًاأو،إمامقالهقولًاذلككونبمجرَّد

فإرادتُه،بهعمِلَوغرضهإرادتهوفقَالقولرأىحيث:والأقوالالوجوهمن

)3(.الأمةباتفاقحرامٌوهذا؛الترجيحوبهاالعِيار)2(،هووغرضُه

زمانهأهلبعضعن)4(الباجيالوليدأبوالقاضيحكىمامثلُوهذا

ضعيف،،السلامعبدابوالزبيروفيهمعبد.بنوابصةحديثمن(1،5871)586

عنالراويمكرزبناللّهعبدبنأيوبمنيسمعلم،الدارقطنيكذبهالذيهوولعله

":"الأوسطفيالمنذرابنوعند(،0018)6حمدأعندمصرَّحًاجاءكماوابصة

شاهدوله0"المشد"محققيتعليق:انظر.لماأيوبعن...أيوبأصحاب"حدثني

ثعلبةبيأحديثمن2(2/291)ئيوالطبرا(،17742)حمدأرواهصحيح

الخشني.

يأتي.وفيماهنا"شاءلما:المطبوعفي(1)

بمعنى.وهماإالمعيار"،:المطبوعفي)2(

.(21ه)ص"والمستفتيلمفتياأدب":انظر)3(

-9(.0)5/""الموافقاتفيالشاطبينقلومنه"،المهتدينلسنن"التبيينكتابهفي)4(
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لهوقعتإذاعليَّلصديقيالذيإن:يقولكانأنهللفتوىنفسهنصبممن

أنهبهأثقمنوأخبرئي:قال.توافقهالتيبالروايةأفتيهأنفتياأوحكومة

حضرفلماغائبًاوكان،يضرُّهبماالمفتينمنجماعةفأفتاه،واقعةلهوقعت

توافقه.التيالأخرىبالروايةوأفتَوه،لكأنهانعلملم:فقالوا،بنفسهلهمسأ

لاأنهالإجماعفيبهميُعتدُّممنالمسلمينبينخلافلامماوهذا:قال

يجوز.

ومصيب؛،مخطئ))اكأيلَّهُعَت!:رَالصحابةاختلاففيمالكقالوقد

.(1)بالاجتهاد"فعليك

والتخيُّربالتشهِّيادلّّهدينفيوالإفتاءالعمليجوزفلا،لجملةوبا

يحابيه،منوغرضَغرضَهيوافقالذيالقولَفيطلبَ،الغرضوموافقة

منوهذا.بضدِّهويفتيهعدوهعلىويحكم،بهويحكمويفتي،بهفيعمل

)2(.المستعانوادلّّهالكبائر.وأكبر،الفسوقأفسق

أربعةللفتوىأنفسهمنصبواالذينالمفتونوالعشرونَّ:التاسعةالفائدة

:قسامأ

فهو.الصحابةوأقوالرسولهوسنةادلّّهبكتابلمالعاأحدها)3(:

.(21ه)ص"والمستفتيالمفتيأدبداعنصادرفهوالمؤلفأما

".المفتي"ادبعنصادروالمؤلف9(.260/)"وفضلةالعلمبيان"جامع(1)

".التكلان"وعليه:زيادةبعدهب(،)كفي)2(

"."أحدهم:المطبوعةالنسخفي)3(
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حيثالشرعيةالأدلةموافقةَفيهايقصد)1(،النوازلأحكامفيالمجتهد

إلاالأئمةمنأحدًاتجدفلاأحيانًا،لغيرهتقليدَهاجتهادُهفييناولا.كانت

موضعفيالشافعيقالوقد.الأحكامبعضقفيمنهأعلمهومنمقلِّدوهو

ويسوغالإفتاء،لهميسوغالذيالنوعفهذالعطاء)2(.تقليدًاقلته:الحجمن

))إنَّ:!سهمّالنبيفيهمقالالذينوهمالاجتهاد،فرضبهمويتأدىاستفتاؤهم

وهم)3(دينها"لهايجدِّدمَنسنةمائةكلِّراسعلىالأمةلهذهيبعثاللّّه

أبيبنعليفيهمقالالذينوهم،دينهفييغرسهميزاللاالذينادلّهغرس

)4(.بحجتهللّهقائمٍمنالأرضتخلولن:طالب

فصر

معرفةفيمجتهدفهو.بهائتمَّمنمذهبفيمقيَّدمجتهد:الثانيالنوع

عليهاالتخريجمنمتمكِّنبها،عارف،وأصولهوماَخذهوأقوالهفتاويه

مقلِّدًايكونأنغيرمن،منصوصهعلىعليهبهائتمَّمنينُصَّلمماوقياس

والفتيا،الاجتهادفيطريقهسلكلكن؛الدليلفيولاالحكمفيلا،لإمامه

معًا.وطريقهمقصدهفيلهموافقفهووقرَّره،ورتَّبهمذهبهلىإودعا

يعلى،أبوالقاضيلحنابلةامنب،0/2]4المرتبةهذهادَّعىوقد

الشافعيةومن،لهالذيالإرشاد""شرحفيموسىبيأبنعليأبووالقاضي

"."بقصدهإلىبك،فيتصحف)1(

مرَّة.غيرتقدَّم)2(

يجه.تخرتقدم)3(

أيضًا.تقدم(4)
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بنوزفرمحمدويوسفأبيفيالحنفيةاختلفتوقدكثير)1(.خلق

نصربنومحمدالمنذروابنسريجوابنالمزئيفيوالشافعية،الهذيل

وهب،وابنالقاسموابنالحكمعبدوابنأشهبفيوالمالكية،المروزي

وأبالاجتهاد،مستقلِّينهؤلاءكانهل:والقاضيحامد)2(ابنفيلحنابلةوا

يهموفتاوهؤلاءأحوالتأمَّلومن.قولينعلى؟أئمتهمبمذاهبمتقيِّدين

وخلافُهم،قالوهماكلِّفيلأئمتهممقلِّدينيكونوالمأنهمعلِمَواختياراتهم

دونهؤلاءورتبةوالمستكثر.المستقِلّمنهمكانوإنيُنكَر،أنمنأظهرلهم

بالاجتهاد.الاستقلالفيالأئمةرتبة

فصل

لهمقرِّر،إليهانتسبمنمذهبفيمجتهدهومن:الثالثالنوع

يخالفها،ولاوفتاويهأقوالهيتعدَّىلالكنبها؛لمعا،لفتاويهمتقن،بالدليل

المصنِّفينأكثرشأنوهذا.البتةغيرهلىإعنهيعدِللمإمامهنصَّوجدوإذا

لاأنهيظنمنهموكثير.الطوائفعلماءأكثرحالوهو،أئمتهممذاهبفي

بنصوصمجتزئًا)3(لكونه،والعربيةوالسنةالكتابمعرفةلىإبهحاجة

التعبكلفةمنبهااكتفىقد)4(،الشارعكنصوصعندهفهي،إمامه

مناستخراجهاومؤنةَالأحكاماستنباطَالإمامكفاهوقد،والمشقة

.(17)صحمدانلابن"الفتوى"صفةانظر:(1)

تصحيف.حامد"،ابيدا:المطبوعةالنسخفي)2(

".مجتزي"ز:)3(

لاوقد".:ب)4(
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منالدليلبذلكهوفيكتفي،بدليلهحكمًاذكرإمامَهيرىوقد.النصوص

له.معارضعنبحثغير

المطوَّلةوالكتب،والطرقالوجوهأصحابمنكثيرشأنوهذا

منهموكثيربالتقليد.يُقِرُّونولاالاجتهاد،يدَّعونلاوهؤلاء.والمختصرة

وكلّ.إمامنامذهبالحقِّلىإأقربهافرأينا،المذاهبفياجتهدنا:يقول

يغلومنومنهم.غيرهمنبالاتباعلىأوأنهويزعم،إمامهعنذلكيقولمنهم

.غيرهاتباعمنويمنع،اتباعهفيوجب

أعلمَومقلَّدهممتبوعهمكونلىإبهمنهضاجتهادٍمنالعجبدلّّهفيا

دائرٌوالصواب،الراجحهومذهبهوأن،سواهمنبالاتباعوأحقَّ،غيرهمن

منه،الأحكامواستنباط،ورسولهادلّّهكلامفيالاجتهادعنبهموقعدمعه؛

،البيانغايةعلىورسولهادلّّهكلاماستيلاءمع،النصلهيشهدماوترجيح

والاختلافالتناقضمنوبراءته،للخطابوفصلهِ،الكلملجوامعوتضمُّنه

ونهضت،فيهالاجتهادعنواجتهادهمهممهمبهمفقعدت.والاضطراب

فيوأقوالِه،بالصوابوأولاهاالأمةأعلمَإمامهمكونفيالاجتهادلىإبهم

.المستعانفادلّّه)1(!والكتابالسنةوموافقةالقوةغاية

ضر

فتاويهوحفظت،إليهانتسبتمنمذاهبفيتفقَّهتطائفة:الرابعالنوع

ذكروافإن.الوجوهجميعمنالمحضبالتقليدأنفسهاعلىوأقرَّت،وفزوعه

وجهعلىلا،والفضيلةالتبرُّلبوجهفعلىمسألةفيمايومًاوالسنةالكتاب

لم!.للّهوا":ب،ك(1)
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إليهانتسبوامنلقولمخالفًاصحيحًاحديثًارأواوإذا.والعملالاحتجاج

وعليًّاوعثمانوعمربكرأبارأواوإذا.لحديثاوتركوا،بقولهأخذوا

فتيالإمامهمووجدواأ(0/2]هبفتيا،أفتواقداكأيلَّهُعَئلارَالصحابةمنوغيرهم

أعلمالإمام:قائلينالصحابةفتاوىوتركواإمامهمبفتياأخذواتخالفها

إليهذهببماأعلمهوبلنتخطَّاه،ولانتعدَّاهفلاقلَّدناهقدونحنمنَّا،بذلك

منَّا.

رتبةعنبنفسهربأ)1(قد،متخلِّففمتكلِّفهؤلاءعداومن

وإن.المكذلكينمعمُكَذْلِكٌفهو،المحصِّليندرجةعنوقصَّر،المشتغلين

يجوزو،بشرطهويصع،بشرطهيجوز:قإللجوابباواستقلَّالقدر،ساعد

ذلكونحو؛الحاكمرأيلىإذلكفيويرجع،شرعيمانعمنهيمنعلمما

فاضل.كلُّمنهاويستحتي،جاهلكلُّيُحسنهاالتيالأجوبةمن

وفتاوى،وعلمائهمالملوكتوقيعاتجنسمنالأولالقسمففتاوى

الثالثالنوعوفتاوى،وخلفائهمنوَّابهمتوقيعاتجنسمنالثائيالنوع

يُعْطَ،لمبمافمتشبِّععداهمومن.نوابهمخلفاءتوقيعاتجنسمنوالرابع

متحقِّقالطوائفمنطائفةكلِّوفيللفضلاء.محاكٍبالعلماء،متشبِّه

.المستعانواللّه،بهمتشبِّهلهومحاكٍبفنِّة)2(،

يكنولم،إماممذهبفيمجتهدًاالرجلكانإذاالثلاثونَّ:الفائدة

تصحيف.إدنا"،:المطبوعةالنسخفي(1)

أثبتماالصوابولعل("."بغيه:المطبوعةالنسخوفي"نفية".:بوفي".ففنه":ك)2(

.زمر
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وهما،قولينعلى؟الإمامذلك1()بقوليفتيأنلهفهلبالاجتهاد،مستقلًّا

حمد؟وأالشافعيلأصحابوجهان

مجرَّدلهوإنماله،لا،للميتمقلِّدًامتبعهويكونالجواز،أحدهما:

.الإمامعنالنقل

لموهو،للميِّتلا،لهمقلّدالسائللأن،يفتيأنلهيجوزلا:والثائي

به.تفتينيفيماأقلِّدكأنا)2(:يقولوالسائل،لهيجتهد

فياللّّهحكمأريد)3(:السائللهقالفإن.تفصيلفيههذاأن:والتحقيق

نأإلايسعهلم-ذلكونحويخلِّصنيماأوالحقَّ،أريدأو،المسألةهذه

بأنهمعرفةغيرمن،غيرهتقليدبمجرَّديفتيهأنيسعهولا،الحقفيلهيجتهد

ومذهبه،الإمامقولالنازلةهذهفيأعرفأنأريد:لهقالوإن.باطلأوحق

فيفالدرك.السائلعلىالدَّرَك)4(ويبقى،لهناقلًاويكونبه،الإخبارلهساغ

المستفتي.علىئيالثاوفي،المفتيعلىالأولالوجه

بفتواهوالعمللميتاتقليدللحييجوزهلوالثلاثونَّ:الحاديةالفائدة

لأصحابوجهانفيهبها؟العمللصحةالموجِببالدليلاعتبارهاغيرمن

فإنهحيًّا،كانلواجتهادهتغيُّريجوز:قالمنعهفمن.والشافعيأحمدالإمام

النزاععلىاستحبابًا،وإماوجوبًاإماالنازلةهذهنزولعندالنظريجدِّدكان

".)1(ب:"بمذهب

"."له:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)2(

أريد"."أنا:المطبوعفي)3(

التبعة.أي4()
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.الاولقولهعنلرجعالنظرجدَّدلوولعلهالمشهور،

وخيار.الأرضأقطارفيالمقلِّدينجميععملُوعليهالجواز،:والثائي

هوفإنماالميتتقليدَمنهممنعومن،الأمواتتقليدالتقليدمنبأيديهمما

تموتلاوالأقوال.بخلافهوأحكامهفتاويهفيوعملُه،بلسانهيقولهشيء

وناقليها.رواتهابموتالأخبارتموتلاكماقائليها)1(،بموت

،والانقسام2(التجزِّي)تقبلحالةٌالاجتهاد:والئلاثونالثانيةالفائدة

منبابفيأو،غيرهفيمقلِّدًا،العلممننوعفيمجتهدًاالرجلفيكون

وأدلتهابأ0/2]هبالفرائضالعلمنوعفيوسعهاستفرغكمن؛أبوابه

وألجهادابابفيأو،العلوممنغيرهادونوالسنةالكتابمنواستنباطها

تكونولافيه،يجتهدلمفيماالفتوىلهليسفهذاذلك؛غيرأو،الحج

.غيرهفييعلملابماالإفتاءلهمسوِّغةًفيهاجتهدبمامعرفته

أصحُّها:أوجهثلاثةفيه؟فيهاجتهدالذيالنوعفييفتيأنلهوهل

فيلجوازا:والثالث.المنع:والثاني.بهالمقطوعالصوابهوبلالجواز،

غيرها.دونالفرائض

معرفةفيجهدهبذلوقد،بدليلهالحقَّعرفقدأنهالجواز:فحجة

سائرفيالمطلقالمجتهدحكم)3(النوعذلكفيفحكمه؛الصواب

.لأنواعا

أثبت.ماوناقليها"تها"روا:قولهومقتضى"قائلهالا،:والمطبوعةلخطيةاالنسخفي(1)

المطبوعة.النسخفيوكذاالتجزُّؤ،:والأصل،الهمزةبتسهيلتجزَّىمصدر2()

.زفي""النوعكلمةتردلم)3(
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لجهلُفا،ببعضبعضِهاوأحكامهالشرعأبوابتعلُّق:المنعوحجة

الارتباطيخفىولا.عرفه)1(الذيوالنوعالبابفيللتقصيرمظنَّةببعضها

بينالارتباطوكذلك،الفرائضوكتابوالعِدَد)2(والطلاقالنكاحكتاببين

وكذلك،والأحكاموالأقضيةلحدوداوكتاببه،يتعلَّقومالجهاداكتاب

الفقه.أبوابعامة

المواريثقسمةأحكامانقطاعرأىوغيرهاالفرائضبينفرَّقومن

والنضالوالرهونوالإجاراتالبيوعكتابعنومستحقِّهاالفروضومعرفة

وهي،قطعيةالمواريثأحكامعامةفإنوأيضًاتها)3(.تعلُّقاوعدموغيرها،

ادلّّه)4(.كتابفيعليهامنصوص

هل،مسألتينأومسألةمعرفةفيجهدهبذلفيمنتقولونفما:قيلفإن

بهما؟يفتيأنله

الإماملأصحابوجهانوهما،القولينأصحِّفييجوزنعم:قيل

أعانمناللّّهوجزى)5(؟ورسولهاللّّهعنالتبليغمنإلاهذاوهلأحمد.

محض.خطأعلِمَبماالإفتاءمنهذاومنحُخيرًا،كلمةبشطرولوالإسلام

التوفيق.وبادلّّه

آثمفهوللفتوىبأهلوليسالناسأفتىمن:والثلا8لونالثالثةالفائدة

"قدا.:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

"."والعِدَّة:المطبوعةالنسخفي)2(

بها".تعلقها9:ب)3(

".والسنةالكتابفي":المطبوعةالنسخفي)4(

".رسوله"وعن:المطبوعةالنسخفي)5(
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أيضًا.آثمفهوذلكعلىالامورولاةمنأقرَّهومن.عاص

بنوفعلكمامنعُهمالأمروليَّويلزم)1(:الجوزيبنالفرجأبوقال

الاعمىوبمنزلة،بالطريقعلملهوليسالركبَيدلُّمنبمنزلةوهؤلاء.أمية

يطُبّوهوبالطبلهمعرفةلامنوبمنزلة،القبلةلىإالناسيرشدالذي

منمنعُالأمرليوعلىتعيَّنوإذا.كلِّهمهؤلاءمنحالًاأسوأهوبل؛الناس

الكتابيعرفلمبمنفكيف)2(،المرضىمداواةمنالتطبُّبيحسنلم

الدين؟فييتفقهولم،والسنة

ليقال:يقولفسمعتةهؤلاء.علىالإنكارشديداللَّه!كَئهُرَوكانَّشيخنا

الخبازينعلىيكون:لهفقلتُ؟الفتوىعلىمحتسبًاأجُعِلتَهؤلاء:بعض

محتسب؟الفتوىعلىيكونولا،محتسبوالطباخين

بغيرأُفتيَ"منمرفوعًا:لمجيمالنبيعنماجهوابنحمدأالإمامروىوقد

"()3(.أفتاهالذيعلىذلكإثمكانعلم

العاصبنعمروبناللّهعبدحديثمن(")4("الصحيحينوفي

صدورمنينتزعهانتزاعًاالعلميقبضلا))أنَّاللّّه:ع!ياّلهالنبيعنكأإدلَّةُعَن!

الناساتخذلمعايبقلمفإذا.العلماءبقبضالعلمَيقبض!ولكن،الرجال

.("وأضلّوافضلّوا،علمبغيرفأفتَوافسئلوا،لا؛جُهَّاروساءَ

سقطًا.عنهماطبعاللتيننسختيهفيولكنيظهر،فيماالفتيا""تعظيمفي)1(

المطبوعة.منوالمثبت"،"المرض:الخطيةالنسخفي)2(

يجه.تخرتقدَّم)3(

.الكتابأولفيتقدَّم4()
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بغيرالناسَأفتى"منأ،:2/]60وغيره(1)الفرجأبوذكرهمرفوعأئروفي

".الأرضوملائكةُالسماءملائكةُلعنتهعلم

نأقبلمن)2(لهفينبغيمسألةعنسئلمن:يقولا!هدكهُبممالكوكان

فيخلاصهيكونوكيفوالنار،الجنةعلىنفسهيعرضأنفيهايجيب

فيها)3(.يجيبثمالاَخرة،

سهلة.خفيفةمسألةإنها:لهفقيل.أدريلا:فقال،مسالةعنوسئل

وجل:عزاللّّهقولسمعتَأما.خفيفشيءالعلمفيليس:وقال،فغضب

يسألماوخاصةً،ئقيلكلُّهفالعلمأ؟5:]المزملقَؤلَاثَقِيلًا!عَليثَإِنَاشُفقِى)

)4(.القيامةيومَعنه

ينبغيلا:وقال.لذلكأهلٌأئيسبعونليشهدحتىأفتيتُما:وقإل

حتىأفتيتُوما.منهأعلمهومنيسألحتىلشيءأهلًانفسَةيرىأنلرجل

وإذا:قال.انتهيتنهيائيولو،بذلكفأمرائيسعيد،بنويحتىربيعةسألتُ

منهمأحديجيبولا،المسائلعليهمتصعب!يماللّّهرسولأصحابكان

،(01)43"والمتفقه"الفقيهفيالخطيبرواهوقد57(.)صالفتيالا"تعظيمفي(1)

أبي،حدثني:قالعمر،بنأحمدبنالدّهعبدطريقمن52(0/2)عساكروابن

جعفر،بنموسىحدثنيالرِّضا،موسىبنعليسيديحدثنا،اللّهعبدحدثني

أبيبنعليحدثنا،الحسينعنالحسينبنعليحدثنيمحمد،بنجعفرحدثني

موضوعة.نسخةهذه93(:0)2/""الميزانفيالذهبيقال.طالب

المطبوعة.النسخمنساقطة""من)2(

8(.)ص("الفتوى"صفة08(،)ص"والمستفتيالمفتي"أدب)3(

السابقين.المصدرينانظر4()
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والتوفيقالسدادمنرُزِقوامامع،صاحبهرأيَيأخذحتىمسألةعن

إذااحَمُهدلَّدبموكانقلوبنا؟والخطاياالذنوبغطَّتالذينبنافكيف؛والطهارة

والنار)1(.لجنةابينواقففكأنهمسألةعنسئل

عنلَيُسألأحدُهمكانإنأقوامًاأدركت)2(:رباحبيأبنعطاءوقال

لَيُرعَد)4(.وإنهفيتكلَّمء)3(الشي

".جبريلأسالحتىأدري"لا:فقالشرّ؟البلادأي:لمجمالنبيُّوسئل

.(5(")أسواقها":فقال،فسأله

إلا،عظيملأمرعرَّضهافقدللفتيانفسهعرَّضمنأحمد:الإماموقال

)6(.الضرورةتلجئقدأنه

9(.8-)ص"الفتوى"صفة(1)

النقلمصدروهو-لماالفتوى"صفةفيوردوقد،والمطبوعةلخطيةاالنسخفيكذا)2(

ترىكماالسائبابنهووإنما،زباحابيابنأنةالمؤلففظنعطاء"،"وقال-:هنا

قوله.تخريجفي

"شيءلما.:المطبوعةالنسخفي)3(

سفيانطريقمن(1)850"والمتفقة"الفقيهفيوالخطيب718(،)2/الفسويرواه(4)

عطاء.عنالسماعقديموسفيان،السائببنعطاءعن

والبيهقي7(،2/)لحاكموا(،51)99حبانابنزواهوقد.(9)صلماالفتوىصفة"(5)

شاهدوله.الاختلاطبعدعنهروىوجريرعطاء،عنجريرطريقمن65()3/

74(،)30يعلىوأبو(،41674)أحمدرواهمطعمبنجبيرحديثمنحسن

وأصل.مطعمبنجبيرحديثمن7()2/لحاكموا(،451،4651)5نيوالطبرا

)671(.مسلمفيالحديث

والمتفقه""الفقيهفيالخطيبرواهوقد(.01)ص"الفتوى"صفةانظر:.الأثرمرواه)6(

حمد.أالإمامعنالأثرمعنلاسناده2(29/)
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منتستحييألا)2(:فقيل.أدريلا:فقالشيء)1(،عنالشعبيُّوسئل

تستحيلمالملائكةلكن:فقال؟العراقأهلفقيهوأنت،أدريلاقولك

32()3(.:البفَرةأ!عَفَضتَنَاَمَاالَّالَاَ)لَاعِقمَقالوا:حين

("أدريلا":قلتَإنفانك،"أدري"لاتعلَّم4ْ(:)العلمأهلبعضوقال

.تدريلاحتىسألوك""أدري:قلتوإن.تدريحتىعلَّموك

فكانشهرًا،وثلاثينأربعةعمرابنصحبتُ:مسلمبن(عُقبة)هوقال

)6(.أدريلا:فيقول،يُسأَلماكثيرًا

اللهم:قالإلاشيئًايقولولافتيايُفتييكادلاالمسيببنسعيدوكان

مني)7(.وسلِّمسلِّمني،

"."مسألة:المطبوعةالنسخفي(1)

"0"له:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)2(

وفيه2(،)58""الإشراففيالدنيابيأابنرواهوقد9(.)ص"الفتوى"صفة)3(

ا"والمتفقه"الفقيهفيلخطيباورواه.الشعبيمنيسمعلم،مزاحمبنمحمد

عنعبيد،بنأحمدطريقمن)26(الفتيا(""تعظيمفيلجوزياوابن(1)123

ضعفاء.ثلاثتهممجالد؛عنعدي،بنالهيثم

"تعظيمفيلجوزياابنرواهوقد.الذَّيَّالابيعن9()ص"الفتوىصفة"فينقله4()

98(.)صالفتيا"

تصحيف."،"عتبة:الخطيةالنسخفي)5(

والفسوي)52(،الزهد""فيالمباركابنرواهوقد(.01)ص"الفتوىإصفة)6(

صحيح.وإسناده(،1)585"لجامع"افيالبرعبدوابن(،1/094،394)

وابن5(،11)3/الكبير""التاريخفيالبخاريرواهوقد(.01)ص"الفتوى"صفة)7(

صحيح.وإسناده(،641)2/نعيموأبو(،136)5/سعد

701



حتى:فقال؟تجيبألا:فقيل.فسكت،مسألةعنالشافعيوسئل

)1(.الجوابفيأوسكوئيفيالفضلُ:أدري

أصحابمنالأنصارمنوعشرينمائةًأدركتُ:ليلىبيأابنوقال

لىإوهذاهذا،لىإهذافيردّها،المسألةعنأحدهميُسأل،ع!يهاللّّهرسول

عنيُسألأوبحديثيحدثأحدمنمنهموما.الأوللىإترجعَحتّىهذا،

)2(.كفاهأخاهأنودَّإلاشيء

وردَتْلو،المسألةفيلَيفتيأحدهمإن:الأسديحَصِين)3(أبووقال

بدر)4(.أهلَلهالجمَعالخطاببنعمرعلى

لهفقال.أحسنهلاإئي:فقالسدء،عنمحمدبنالقاسموسئل

لىإتنظرلا:القاسملهفقال.غيركأعرفلا()هإليكجئتئيإ:السائل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

97(.)ص"والمستفتيالمفتي"أدبوانظر:(.01)ص"الفتوى"صفة

،()137والدارمي)58(،"الزمد"فيالمباركابنرواهوقد7(.)ص("الفتوى"صفة

وإسناده.السائببنعطاءعن،سفيانطريقمن2(1)""العلمفيخيثمةوأبو

صحيح.

التخريج.مصادرمنأثبتماوالصواب"،لحسين"ا:الخطيةالنسخفي

"المدخل"فيوالبيهقي)72(،""الحيلفيبطةابنرواه7(.)ص"الفتوى"صفة

صحيح0وإسناده(،014)38/عساكرابن)308(،

ومصادر)ق(فيداكذا:التعليقفيوقال(".إليك"دفعت:المطبوعفيأثبت

منأثبتناكما-النقلمصدروهو-8()ص"الفتوى"صفةفيأنمع"،التخريج

كما78()ص"المفتيأأدبفيومنهداالعلمبيانإجامعفي،نعم.الخطيةالنسخ

هو.ذكر
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قريشمنشيخفقال.أُحسِنهماوادلّّه،حوليالناسوكثرةلحيتيطول

منكأنبلمجلسفيرأيتكمافوادلّّهالزمها،أخيابنيا:جنبهلىإجالس

علملابماأتكلَّمأنمنليَّإأحبُّلسانييُقطَعلأنوادلّّه:القاسمفقال.اليوم

به.لي

بلغني:مؤاخاةبينهماوكانالدرداء،بيألىإسلمانوكتبب،610/2

جاءهربمافكانمسلمًا!تقتلأومتطبِّبًاتكونأنفاحذرطبيبًاقعدتأنك

عليَّأَعِيدا،واللّّهمتطبِّب،عليَّردُّوهما:يقولثمبينهما،فيحكم،الخ!ممان

1(.قضيتكما)

يجدلامكانفيوهو،نازلةبالعامِّيِّنزلتإذا:والثلاثونالرابعةالفائدة

:للناسطريقانففيهحكمها،عنيسألهمن

الحظرفيالخلافعلى،الشرعقبلماحكملهأنه)3(إحداهما)2(:

لىإبالنسبةالمرشدعدمبمنزلةحقِّهفيالمرشدعدملأن؛والوقفوالإباحة

الأمة.

عندالأدلةتعارضمسألةفيالخلافعلىيخرَّجأنه:الثانيةوالطريقة

يجبأنهوالصوابيتخيَّر؟أوبالأشدِّ،أوبالأخفِّ،يعملهلالمجتهد،

نصبوقد.مثلهومعرفةبجهدهلحقاويتحرَّى،استطاعمااددّهيتقيأنعليه

ماوبينيحبهمابينسبحانهادلّّهيسوِّولمكثيرةً،أماراتٍلحقاعلىلىتعاادلّّه

طرقمن2(،1/50)نعيموأبو)983(،"الزهد"فيحمدوأ976(،2/)مالكرواه(1)

منقطعة.وكلها،سلمانعن

المطبوعة.النسخفيوكذاأحدهمإ"،"ز:2()

لما.أن":لمطبوعةاالنسخفي)3(
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الفطرتكونأنبدولاهذا.منهذايتميَّزلابحيث،وجهكلِّمنيسخطه

الاماراتبعضُعليهلهايقومأنبدولا،لهمؤثِرة،الحقلىإمائلةالسليمة

حقِّهفيوعُدِمت،كلِّهذلكارتفاعُقُدِّرفإن.بإلهامأوبمنامولو،المرجِّحة

ويصير،النازلةهذهحكمفيعنهالتكليفيسقطفهنا،الأماراتجميعُ

غيرها؛لىإبالنسبةمكلَّفًاكانوإن،الدعوةتبلغهلمكمنإليهابالنسبة

أعلم.واللّّه.والقدرةالعلممنالتمكُّنبحسبتتفاوتالتكليففأحكام

فيجوز،والشهادةلحكمامنأوسعالفتيا:والثلاثونلخامسةاالفائدة

والأمّي،والأجنبي(1)والقريب،والرجللمرأةوالحر،واالعبدفتيا

لاأنهوجهوفيه.والصديقوالعدو،والناطقبكتابتهوالأخرس،والقارئ

الفتيافيوالوجهان.كالشهادةلهشهادتهتُقبَللامنولاالعدو،فتياتُقبَل

أشهر.الحاكمفيالخلافكانوإن،الحكمفيكالوجهين

نأللمستفتيوليس،فتواهتُقبَللمغيرَهأفتىفإنالفاسقفتياوأما

.غيرهيستفتيأنعليهيجبولا،نفسهبفتوىيعملأنوله.يستفتيه

استفتائهجوازوالصواب،وجهانلحالامستوراستفتاءجوازوفي

وإفتائه.

بدعته،لىإداعيًابفسقةمعلنًايكونأنإلا،الفاسقوكذلك:قلت

الأمكنةباختلافيختلفوهذا.وشهادتهإمامتهحكمُاستفتائهفحكمُ

يطبِّقمنوالفقيه.شيءوالواقعشيء،فالواجب.والعجزوالقدرةوالأزمنة

العداوةيُلقيمنلا،استطاعتهبحسبالواجبوينفِّذ،والواجبالواقعبين

"البعيد،!:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(1)
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بابائهم.منهمأشبهبزمانهموالناس،حكمٌزمانفلكلِّ.والواقعالواجببين

الفساقإمامة1ُ(مُنِعت)فلو،الأرضأهلعلىوغلبالفسوقعمَّوإذا

نظاموفسد،الأحكاملعُطِّلتتهموولاياوفتاويهموأحكامهموشهاداتهم

فالأصلح،الأصلحاعتبارفالواجبهذاومع.لحقوقاأكثروبطلت،الخلق

إلافليس،بالباطلوالغلبةالضرورةعندوأماوالاختيار.القدرةعندوهذا

الإنكار.مراتببأضعفوالقيامالاصطبار،

جوازفيوغيرهالقاضيبينفرقلاوالثلاثونَّ:السادسةالفائدةأأ2/]70

السلفأمريزلولم.تعيَّنتإذاووجوبها،بهالفتيا)2(تجوزبماالإفتاء

عندالقضاءمنصبضمنفيداخلالفتي!امنصبفإنهذا،علىوالخلف

ومثبت،،مفتٍفالقاضي.لجاهلاقضاءيجوِّزونلاوالذينلجمهور،ا

به.أفتىلماومنفِّذ

يُكرهأنهلىإوالشافعيحمدأالإمامأصحابمنالفقهاءبعضوذهب

والصلاةالطهارةدون،بهالمتعلقةالأحكاممسائلفييفتيأنللقاضي

ونحوها)3(.والزكاة

ولا،الخصمعلىمنهلحكمكاتصيرفتياهبأنالقولهذاأربابواحتجَّ

لحكومة،اوقتاجتهادهيتغيَّرقدولأنهقالوا:.المحاكمةوقتنقضُهيمكن

والحكمفتياهعلىأصرَّفإنالإفتاء؛عندلهتظهرلمقرائنلهتظهرأو

الطبعاتفيوكذاز،منأثبتماوالصوابلما،"امتنعت:المطبوعوفي"،اتبعت":ب(1)

القديمة.

.كز،منأثبتكماالسابقةالطبعاتوفي.المطبوعفيوكذاالإفتاء"،يجوز":ب)2(

.(2)9داالفتوىصفةو"(801)صلمالمفتياأدب":انظر)3(
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الخصمُطرقبخلافهاحكَموإن،صحتةيعتقدمابخلافحكَمبموجبها

به.ويفتييعتقدهمابخلافيحكُمبأنهعليهوالتشنيعتهمتةلىإ

المنذر)2(،ابنحكاه1(.)أفتيولالكم،أقضيأنا:شريحقالولهذا

.الأحكاممسائلفيالفتوىكراهيةواختار

مسائلفيفتواهفيلأصحابناالإسفراييني)3(:حامدأبوالشيخوقال

.جوابانالأحكام

ولاخدمجالًا،عليهالناسلكلاملآنفيها،يفتيأنلهليسأنهأحدهما:

له.أهللأنه،ذلكله:والثائيمقالًا.عليهالخصمين

حكمفلو)4(،منهحكمًاليستلحاكمافتيا:والثلاثونالسابعةالفائدة

ولهذا،كالحكمهيولا.لحكمهنقضًايكنلمبهأفتىمابخلافغيرُه

ولهذايجوز.لاومنلهحكمهيجوزومنوالغائبَالحاضرَيفتيأنيجوز

إنمالمجيملأنه،الغائبعلىالحكمعلىدليل(هند)هحديثفييكنلم

غائبًايكنلمفانه،الغائبعلىحكمًاذلكيكنولممجرَّدة،فتوىأفتاها

صحةعلىالبينةطلبولا،ممكنةوإحضارهمراسلتهوكانتالبلد،عن

ادلّّه.بحمدظاهروهذا.دعواها

طريقينمن69(/4)الاَثاردائي"معافيوالطحاوي(12961)الرزاقعبدرواه(1)

السائب.بنعطاءعنضعيفين

.(801-701)ص"المفتي"أدبوانظر:(.2415/)""الإقناعفي2()

.(801)ص("المفتي"أدبفيالصلاحابنمنهاونقل.تعاليقهبعضفي)3(

"ولو".:المطبوعةالنسخفي()4

اْ!دلَّهُعَئفَا.رَعائشةحديثمن(4117)ومسلم(1122)البخاريرواه(5)
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فهل،تقعلممسألةعنالمستفتيسألإذا:والثلاثونالثامنةالفائدة

منكثيرعنحكيوقد.أقوالثلاثةفيهيخيَّر؟أو،ممرَهأو،إجابتهتستحَبُّ

الرجلسألهإذاالسلفبعضوكان.يقعلمفيمايتكلَّملاكانأنه1()السلف

:قالوإلا،لجوابالهتكلَّفنعم،:قالفإن؟ذلككانهل:قالمسألةعن

)2(.عافيةفيدعنا

لكليسمسألةفيتتكلَّمأنإياك:أصحابهلبعضأحمدالإماموقال

)3(.إمامفيها

عنسنَّةٍأواللّّهكتابمننصٌّالمسألةفيكانفإن.التفصيل:والحقُّ

نصّفيهايكنلموإنفيها.الكلاميُكرَهلمالصحابةعنأثرٍأو!يمّاللّّهرسول

فيها.الكلاملهيُستحَبَّلمتقعلامقدَّرةًأوالوقوعبعيدةكانتفانأثر،ولا

بعلمهاالإحاطةُالسائلوغرضُمستبعد،ولانادرغيروقوعهاكانوإن

نإسيمالا،يعلمبمالجوابالهاستُحِبَّ=وقعتإذابصيرةعلىمنهاليكون

كانتفحيث.عليهاويفرِّعنظائرها،بهاويعتبر،بذلكيتفقَّهالسائلكان

أعلم.وادلّّه.لىالأوهوكانراجحةًلجوابامصلحة

لحيلاتتبُّعُللمفتييجوزلاوالثلاثونَّ:(ب2/]70التاسعةالفائدة

فسَقَ،ذلكتتبَّعَفإن.نفعهأرادلمنالرخصتتبُّعولا،والمكروهةالمحرَّمة

مفسدةولافيهاشبهةلاجائزةحيلةفيقصدُهحسنوإن)4(استفتاوهوحرُم

".السلف"بعض3(:0)ص"الفتوى"صفةفي(1)

الأولى.الفائدةفيتقدم)2(

.الكتابأولفيتقدم)3(

"."فان:المطبوعةالنسخفي4()
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ادلّهأرشدوقد.استُحِبَّبل،ذلكجازحرجٍمنبهاالمستفتي)1(لتخليص

بهفيضربضغثًا،بيدهيأخذبأنالحنثمنالتخلُّصلىإأيوبنبيَّهسبحانه

)2(.واحدةضربةالمرأة

تمرًابالدراهميشتريثم،بدراهمالتمربيعلىإبلالًا!مّالنبيُّوأرشد

وأقبحُالماَثم،منخلصماالمخارجفأحسنُالربا)3(.منفيتخلَّصاَخر،

.اللازمالحقِّمنورسولهادلّّهأوجبهماأسقطأو،المحارمفيأوقعماالحيل

وادلّه.الكتابهذاغيرفيبجملتهتظفرلالعلكماالنوعينمنذكرناوقد

.للصوابالموفق

فتياه:عنلمفتيارجوعحكمفيالأربعونالفإئدة

ولمبرجوعهالمستفتيعلِمفإنعنه،رجعئمبشيءٍالمفتيأفتىإذا

المسألةفيوعنديبه)4(.العملعليهيحرُم:فقيلبالأولعمِليكن

حتىيتوقَّفبل،المفتيرجوعبمجرَّدالأولعليهيحرملاوأنه،تفصيل

بموافقةأفتاهوإن،بهالعملعلىاستمرَّالأولبموافقةأفتاهفإن.غيرَهيسأل

البلدفييكنلموإن.بالأولالعملعليهحرُم،بخلافهأحدٌيُفْتِهولم،الثاني

معخلافهاختيارلىإرجعفإن،بهأفتاهعمارجوعهعنسألهواحدمفتٍإلا

صوابًا،يكنلمبهأفتاهماوأن،لهبانلخطأٍرجعوإن.عليهيحرُملمتسويغه

.بالأولالعملعليهحرُم

.المطبوعفيوكذا("،"ليخلص:ب(1)

32(.)ص"الفتوىو"صفة(111)ص"المفتيإاْدبانظر:2()

تخريجة.سبق)3(

3(.0)صلماالفتوىو"صفة(901)ص"المفتي"أدب:انظر(4)
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مالمجرِّدرجوعهكانفإن.شرعيدليللمخالفةرجوعهكانإذاهذا

أولًا،بةأفتاهماالمستفتيعلىيحرُملممذهبهخلافُبه)1(أفتىماأنلهبان

لم،المفتيرجعثم،ودخلبفتواهتزوَّجفلو.جماعيةإالمسألةتكونأنإلا

عليهيجبولا.تحريمهايقتضيشرعيبدليلإلاامرأتهإمساكعليهيحرُم

أفتىماأنلهتبيَّنلكونهرجعإنماكانإنسيَّماولا،رجوعهبمجرَّدمفارقتها

.الصوابهوهذا.غيرهمذهبوافقوإن،مذهبهخلافُبه

عليه،مفارقتهاوجوبَالشافعيوأصحابأصحابنابعضوأطلق

المرجوعلأنقالوا:.المفارقةوجوبورجَّحوا،وجهينذلكفيوحكوا

،الصلاةأئناءفيالقبلةفيقلَّدهمناجتهادُتغيَّرلوكماله،مذهبًاليسعنه

)2(.الأصحفيالإماممعيتحوَّلفإنه

يقُمْولمسائغًا،صحيحًادخولًابامرأتهدخلقدالمستفتي:لهمفيقال

بمجرَّدمفارقتهاعليةيجبفلا،إجماعولانصٍّمنلهامفارقتةيوجبما

القولعنادلَّهُيبهكَتهُرَالخطاببنعمررجعوقد.المفتياجتهادتغيُّر

أولًا)3(.بينهمشرَّكالذينمنالماليأخذولم،بخلافهوأفتىبالتشريك،

حجةفهو،القبلةمعرفةفياجتهادهتغيَّرمنعلىذلكقياسكموأما

ثانيًاالتحوّلويلزمه،الأولبالاجتهادالمأمومفعلهمايبطللافإنة؛عليكم

منالفراغبعداجتهادهتغيَّرلومامسألتنا:نظيربل.الإمامبمتابعةمأمورلأنه

ئي.الثابالاجتهادالثانيةويصلِّي،الإعادةتلزمهلافإنة،الصلاة

.المطبوعفيوكذا"،به"أفتاه:ب،ك(1)

المذكورين.المصدرينانظر2()

يجه.تخرتقدَّم)3(
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من)2(حمدانبنادلّهعبدوأبي)1(،الصلاحبنعمروأبيقولوأما

معيَّن،إمامأ،2/]80مذهبعلىيفتيإنماالمفتيكان"إذا:أصحابنا

فإنه،إمامهمذهبنصَّفتواهفيخالفأنةقطعًالهبانلكونهرجعفإذا

فيإمامهمذهبنصَّلأنالاجتهاد؛محلفيذلككانوإن،نقضُةيجب

ولمقالا.كمافليس("؛المستقلالمجتهدالمفتيحقِّفيالشارعكنصِّحقِّه

ولو.الشريعةأصولتقتضيهاولا،الأئمةمنأحدالمسألةهذهعلىينصَّ

وفسَقَ،مخالفتهغيرهوعلىعليهلَحرُمالشارعنصِّبمنزلةإمامهنصُّكان

بخلافه.

المفتيفتوىإبطالَولاالحاكمحكمنقضَالأئمةمنأحديوجبولم

الأئمةمنبذلكالنقضَسوَّغأحدٌيُعلَمولاعمرو،أوزيدقولخلافبكونه

نصَّخالفماالحاكمحكممنيُنقَضقالوا:وانما،أتباعهممنوالمتقدمين

قولخالفماحكمهمنيُنقَضأحد:يقلولم،الأمةجماعإأوسنةأوكتاب

فكيف،الحاكمحكممنينقضماالمفتيفتوىمنوينقض.فلانأوفلان

منواحدٍقولَخإلفتبكونهاالعلمأهلوفتاوىالحكامأحكامنقضُيسوغ

الصحابة؟فتاوىأو!لمجماللّهرسولعننصًّاوافقتإذاسيَّماولا،الأئمة

أحدولارسولهولاادلّّهيجعلولم،وحدهفلانقوللمخالفةنقضُهاأيسوغ

اتباعُهيجببحيثورسولهاللّّهنصِّبمنزلةالأمةمنفقيهقولَالأئمةمن

خلافه؟ويحرُم

.(011-901)صدالمستفتيوالمفتياأدب"في(1)

31(.)ص"الفتوى"صفةفي2()
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علىيجبلمالثلاثةالأئمةقولووافقإمامهخالفأنهللمفتيبانفإذا

بمجرَّد،أولادهوشملشملَهويشتِّت،بيتَهويخرِّب،امرأتهيفارقأنالزوج

له:يقولأنلهيحِلّولا.إمامهنصِّخلافُبةأفتىماأنلهظهرالمفتيكون

الثلاثة.قولمعالنصكانإنسيماولا،ذلكبمجرَّدأهلَك""فارِقْ

بيانه.نتكلَّفأنمنأظهرالقولهذافبطلانلجملةوبا

إعلاميلزمهفهل،المفتياجتهادتغيَّرلوتقولونفما:فإنَّقيل

المستفتي؟

يسوغبماأولًاعملفانه،إعلامهيلزمهلا:فقيل.ذلكفياختُلِف:قيل

بل:وقيل.استمرارهمنسعةفيفهوآثمًا،يكنلمبطلانهيعلملمفإذاله،

ليس1()أفتاهماأنَّلهوبان،بطلانهاعتقدقدعنهرجعمالأن،إعلامهيلزمه

أفتىحينمسعودبناللّّهلعبدجرىكما؛إعلامهعليهفيجب،الدينمن

لهوتبيَّنالمدينةلىإسافرثم،الدخولقبلفارقهاالتيامرأتهأمبحِلِّرجلًا

وبينبينهوفرَّق)2(،الرجلوطلب،الكوفةلىإفرجع،القولهذاخلاف

فأخطأ،مسألةفياستُفتيلمااللؤلؤيزيادبنللحسنجرىوكما)3(.أهله

زيادبنالحسنأنيناديمناديًافاستأجر)4(،أفتاهالذييعرفولمفيها،

زيادبنالحسنأفتاهكانفمنفأخطأ.،مسألةفيوكذاكذايومَ)5(استُفْتي

"به".:بعدهالمطبوعةالنسخفي1()

".الرجل"هذا:المطبوعةالنسخفي)2(

يجه.تخرتقدَّم)3(

"."به:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(4)

("0في"بزيادة"يومفي":المطبوعةالنسخفي)5(
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،الفتوىصاحبَوجد)1(حتىيُفتيلاأيامًالبثثم.إليهفليرجعبشيء

ول)2(أ!اهطخلافالصوابوأنأخطأ،قدأنهفأعلمه

تغيَّرثمبالاجتهادأفتىمن")3(:"كفايتهفييعلىأبوالقاضيقال

أعلَمه.وإلا،بهعملقدكانإنبذلكالمستفتيإعلامُيلزمةلماجتهاده

)4(بكونهقطعًاالخطألهظهرالمفتيكانفإن.التفصيل:والصواب

الأمة،جماعَإخالفأولها،معارضلاالتيالسنةأوالكتابنصَّخالف

خالفأنهلهظهرإنماب،2/]80كانوإن.المستفتيإعلام)5(عليهوجب

المستفتي.إعلامعليهيجنبلمإمامهنصَّأومذهبهمجرَّدَ

تلكفيالصحابةَناظرلمافإنهمسعود،ابنقصةتُخرَّجهذاوعلى

:فقالأبهمهاادلّّهلكونيحرِّمها،الكتابصريحأنلهبيَّنواالمسألة

دَطتُوبِهِنَّ!)اَلَّنِئ:قولةأناللّهعبدوظنَّلِشَاَبِحُئم!،)وَأُ!هَت

أمهاتلىإيرجعإنماأنهلهفبيَّنوا.ئيوالثاالأوللىإراجع23(النساء:أ

هناالخطيةالنسخمنأثبتكماالتخريجمصادروفيجاء"4":المطبوعةالنسخفي(1)

سبق.وفيما

والمتفقه""الفقيهفيالخطيبرواهوقد(.011)ص("والمستفتيالمفتي"أدب2()

محمدبنعليطريقمن-)34(الفتيا"داتعظيمفيالجوزيابنوعنه-(012)9

.أعرفلامَنوقيه،أبيهعنزياد،بنالحسنبنأحمدبنمحمدعن،النخعي

31(.)صلماالفتوى"صفةفيحمدانابنمنهنقله)3(

"."لكونه:المطبوعةالنسخفي()4

".فعليهالأمة":المطبوعةالنسخفي)5(
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ففرَّق،ادلّّهكتابخلافُبحِلِّهاالقولوأنالحقُّ،أنهفعرَف،خاصّةًالربائب

وأزيدقولخلافذلكأنلهتبيَّنبكونهبينهمايفرِّقولم.الزوجينبين

أعلم.واللّه.عمرو

اتلاففيمفستٍبفتياالمستفتيعملاذا:والأربعونالحاديةالفائدة

0خطؤهبانثممال،أونفس

كانإنالمفتييضمن:الشافعيةمنالإسفرايينيإسحاقأبو1()فقال

لأن،عليهضمانفلاأهلًايكنلموإن.القاطعَوخالفللفتوىأهلًا

بنادلّّهعبدأبوذلكعلىووافقه)2(.وتقليدهاستفتائهفيقصَّرالمستفتي

منلأحدهذاأعرفولم،له")3(والمستفتيالمفتي"أدبكتابفيحمدان

لأنه:قال،بأهلليسمنتضمينفياَخروجهًاحكىثم.قبلهالأصحاب

لذلك.بتصدِّيهاستفتاهمنوغرَّ،بأهللهليسلماتصدَّى

فيالروايةاختلفتوقدوالشاهد،لحاكماكخطأالمفتيخطأ:قلت

)4(،روايتانذلكفيأحمدالإمامفعن.الطرفأوالنفسفيالحاكمخطأ

لكانالعاقلةحملتهفلو()ةالحكممنهيكثرلأنه،المالبيتفيأنهإحداهما:

لما.إقال:المطبوعةالنسخفي(1)

.(111)ص"المفتي"أدبفيالصلاحابنعمروأبوإسحاقبيأعننقله2()

لمفتيواالفتوىصفة"بعنوانمطبوعوهو."...آداب":المطبوعةالنسخفي)3(

3(.1)ص"لمستفتيوا

.(53ه)صلخطابالأبي"لهداية"ا:انظر(4)

".الحكم"ذلك:المطبوعةالنسخفي)5(
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بسببالمحح!طأكانلوكما،عاقلتهعلىأنه:والثانية.بهمعظيمًاإضرارًاذلك

وأالشهودكفرُبانثم،بحقٍّحكَمفإذاالمالفيخطؤهوأما.الحاكمغير

له.المحكومعلىالمالببدلعليهالمحكومرجعثمحكمُه،نُقِضفسقُهم،

له.المحكومعلىببدلهالمقتولأولياءرجعبقودلحكماكان1(إن)وكذلك

ثلاثةففيه،بالسِّرايةأومباشربإتلافدلّّه)3(بحقٍّالحكمُكانوإن)2(

أوجه:

بتزكيتهم.وجبإنمالحكمالأن،المزكِّينعلىالضمانأن:أحدها

لىإالمبادرةفيفرَّطبل،يتثبتلملأنه،لحاكمايضمنه:والثاني

.والسؤالالبحثوترك،الحكم

لأنهم،المزكِّينعلىوالقرارُشاء،يهماأتضمينللمستحقِّأن:والئالث

الحاكم.فعلى،تزكيةثمَّيكنلمإنهذافعلى.الحكملىإالحاكمَلجؤواأ

)4(.ضمانلاهذافعلى،بفسقهمينقضلاأنه:أخرىروايةأحمدوعن

فحكمُخطؤهبان)5(ثم،فأفتاهمفتيًا،ليالواأوالإماماستفتىإذاهذاوعلى

الحاكم.معالمزكِّينحكمُالإماممعالمفتي

نفسًافأتلف،إمامولاحاكمحكمغيرمن،بفتواهالمستفتيعملوإن

إذا".لا:المطبوعةالنسخفي(1)

.زائدة"وداكذلك"،إن"وكذلك:لمطبوعةاالنسخفي2()

(".اللّه"بحق:المطبوعةالنسخفي)3(

2(.211/)"المحرر":انظر(4)

لما."له:زيادةبعدهلمطبوعةاالنسخفي5()
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وإن.المستفتيعلىوالضمان،عليهضمانفلاأهلًاالمفتيكانفإنمالًا؛أو

طبٌّمنهيُعرَفولمتطبَّب))من:!يمالنبيلقول،الضمانفعليهأهلًايكنلم

يضمن.لموأخطأطبٌّمنهعُرِفإذاأنهعلىيدلوهذا1(.")ضامنفهو

بينمخيَّرالمستفتيلأن،والإمامالحاكممنالضمانبعدمأولىوالمفتي

)2(.لحاكمواالإمامحكمبخلاف،يلزملاقولهفإنوردِّها،فتواهقبول

أوحدٍّأوعتقأوطلاقأوبمالشهودًايكونواأنفإماالشاهد،خطأوأما

بانفإن)4(أ،]902/به)3(.يحكملمبذلكالحكمقبلخطؤهمبانفإنقود،

بعدبانوإنقطعًا.يستوفَلماستيفائهوقبلالقوَدباستيفاءلحكمابعد

خطؤهمبانوإن.عددهمعلىالغرمويتقسَّطتلف،ماديةفعليهماستيفائه

نُقِضبهالحكمبعدبانوإنيضمنوا.ولمشهادتهملغَتْبالمالالحكمقبل

ميراثه،بقَسْمِلحاكمافحكم،باستفاضةرجلٍبموتشهدوالوكما،حكمه

حكمه.يُنقَضفإنه،حياتهبانتثم

أنهشهدوالوكما،جهتهمغيرمنالطلاقشهادةفيخطؤهمبانوإن

الوليد،طريقمن34()66ماجةوابن(،0483)والنسائي(،4)586داودأبورواه(1)

يروهلمهذاداود:أبووقال.جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،جريجابنعن

انظر:0الإرسالَحجروابنالدارقطنيوقوَّىلا.أمصحيحهوندريلاالوليد،إلا

بنالعزيزعبدعنثابتوهو)357(.لماالمرامبلوغ9و)9343("الدارقطني"سنن

.بعدهماوانظر)28164(شيبةأبيابنعندقولهمنالعزيزعبدبنعمر

".والإماملحاكم"ا:المطبوعةالنسخفي2()

".بذلكيحكملمالحكم"قبل:المطبوعةالنسخفي)3(

"."وإن:المطبوعةالنسخفي4()
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يصللامحبوسًاكاناليومذلكفيأنهللحاكموظهروكذا،كذايومطلَّق

فسقهم،أوكفرهمبانلوماحكمُذلكفحكمُ-عليهمغمًىكانأوأحد،إليه

إذامابخلاف؛بغيرهتزوجتولوالزوجلىإالمرأةوتُرَدُّ،حكمُه(1فيُنقَض)

نصفَضمنواالدخولقبلكانإنرجوعهمفإن،الشهادةعنرجعناقالوا:

قد)2(لحاكماكانإذاالزوجةإليهتعودولا،عليهقرَّروهلأنهم،المسمَّى

لاأنهم:إحداهما،روايتانففيه،الدخولبعدرجعواوإن.بالفرقةحكم

عوضها.عليهفاستقرَّ،بالدخولالمنفعةاستوفىالزوجلأنشيئًا،يغرمون

بشهادتهم.البُضْعَعليهفوَّتوالأنهم،كلَّهالمسمَّىيغرمون:والثانية

لا)4(؟أممتقوِّمهوهلالزوجيدمنالبضعخروجأنوأصلها)3(

رجعناقالوا:وإن.عتقلاأنهتبيَّنَّاخطؤهمبانفإنالعتقشهودوأما

العبد.قيمةللسيِّدغرموا

وأشديد،غضبحالفيالفتوىللمفتيليس:والأربعونالثانيةالفائدة

قلبشغلِأو،غالبنعاسأو،مزعجخوفأومقلق،همٍّأو،مفرطجوع

من(بشيء)هنفسهمنأحسَّمتىبل.الأخبثينمدافعةحالأو،عليهمستولٍ

فإن.الفتوىعنأمسكوتبيُّنه)6(تثبُّتهوكمالاعتدالهحالعنيُخرجهذلك

".ينقض"فإنه:المطبوعةالنسخفي(1)

.زفي"قد"يردلم)2(

"وأصلهما".:المطبوعةالنسخوفي.المسألة:يعني)3(

.(4111)صالفوائد""بدائع:وانظر(4)

إشيئَا".:المطبوعةالنسخفي)5(

".وتتبيتهوطمأنينتهاعتداله":المطبوع)6(
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فتياه)2(.صحَّتبالصواب)1(الحالهذهفيأفتى

ثلاثةفيهينفذ؟لاأوحكمهينفذفهل)3(الحالهذهفيحكمولو

لحكومةافهمبعدالغضبلهيعرضأنبينوالفرق،وعدمهالنفوذ،:أقوال

مذهبفيوالثلائةينفذ.فلاالحكومةفهمعلىسابقًايكونأنوبينفينفذ،

4(.أحمد)الإمام

والأيمانالأقاريرفييفتيأنلةيجوزلاوالأربعونَّ:الثالثةالفائدة

،الألفاظتلكفهممنهواعتادهبمابإللفظيتعلَّقمماوغيرها،والوصايا

اعتادوهماعلىفيحملهابها،والمتكلِّمينأهلهاعرفيعرفأندون

ضلَّذلكيفعللمفمتى.الاصليةلحقائقهامخالفًاكانوإن،وعرفوه

5(.وأضلَّ)

لاثنياسمطائفةوعند،دراهملثمانيةاسمطائفةعند"الدينار"فلفظ

لهأقرَّفإذا.للمغشولشاسماليومالبلادغالبعند"و"الدرهمدرهمًا،عشر

ولاللمفتييجُزلمامرأةً)7(=أصدقهاأوإياها،لَيعطينَّه)6(حلَفأو،بدراهم

".لحالة"ا:المطبوعة]لنسخفي(1)

34(.)ص"الفتوىصفةو"(131)ص"المفتيأدبداانظر:2()

".الحالةهذهمثل"في:المطبوعفي)3(

26(./1)4""المغنيانظر:)4(

36(.)ص("الفتوىصفةو"(11ه)ص("لمستفتيوالمفتياادبدا:انظر5()

خطأ.وهو،(ليعطية":المطبوعةالنسخفي)6(

"."امرأته:المطبوعفي)7(
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لهيجُزلمالخالصةيعرفونإنمابلدفيكانفلو.بالخالصةيلزمهأنللحاكم

بالمغشوشة.المستحقَّيُلزمأن

طائفةأوبلدأهلعرفُجرىفلو.والعتاقالطلاقألفاظفيوكذلك

عنأحدهمقالفإذا،العتقدونالعفةفي("لحرية"الفظاستعمالهمفي

ذلكاستعمالوعادتُه،"حرَّةإنها":جاريتهعنأو"حرٌّ"إنه:مملوكه

كانوإنقطعًا،بذلكيعتِقلمغيرُها=ببالهيخطرلم،العفةفيب،2/]90

العتق.فياستعمالهألِفَمَنعندصريحًااللفظ

يعرفونلابحيثالتسميحبلفظالطلاقفيطائفةعرفُجرىإذاوكذلك

صريحفهذالك"(،"سمحتُ:فقال،لي""اسمح:قالتفإذا،غيرهالمعنىلهذا

نأيسوغلاوأنهمشبعًا،الفصلهذافيالكلامتقدَّموقد.عندهمالطلاقفي

ونحودرهمأوبدانق"عظيمأوجليلمالعليَّ"لفلان:قالمنتفسيرُيُقبَل

.(1)الملوكأوالمكثرينالأغنياءمنالمفسِّركانإنسيماولا،ذلك

وأالنَّدْف)2(أقواسإلايعرفونلامحلَّةفيبقوسلهأوصىلووكذلك

لامحلٍّفيالريحانيشَمُّلاحلفأوالرِّجل)3(،أقواسأوالعربيةالأقواس

عرفُهمموضعٍفيدابةيركبلاحلفأو،الفارسيهذاإلاالريحانيعرفون

فيعرفهُمبلدٍفيثمرًايأكللاحلفأو،الفرسأوالحمارالدابةبلفظ

".والعادةالعرفلتغيرالفتوىبهتتغيرمماالثامن"المنالفيسبقماانظر(1)

"المغني"انظر:.البندققوسغيرالندفوقوس."االبندق:المطبوعةالنسخفي2()

/8(0.)57

381(.038-)ص"المحمدية"الفروسيةفيوصفهاانظر)3(
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عرفُهمبلدٍفيثوبًايلبسلاحلفأو،غيرهيعرفونلامنهاواحدنوعالثمار

ونحوها=لحما!واوالأُزُرالأرديةدونوحدهاالقُمُصالثحا!1().
"....

دونبعرفهواختصَّتالصور،هذهجميعفيوحدهبذلكيمينُهتقيَّدت

.غيرهعرففيأولغةًاللفظموضوع

يفهمها:ولابالعربيةالتكلُّميعرفلاالذيلزوجهاالمرأةقالتلوبل

فقال،الكلمةهذهموضوعما)2(يعلملاوهوثلاثًا("،طالقأنتِ:لي"قل

ورسوله.اللّّهحكمفيقطعًاتطلُقلملها=

جهة)3(على"ومملوككعبدك"أنالآخر:الرجلقاللووكذلك

يراعلمومن.بذلكرقبتهملكَيستبحلمالناسيقولهكمالهالخضوع

القائلهذابيعُلهيجوزأنيلزمهفإنهالكلامفيوالعرفوالنياتالمقاصد

اللفظ.هذابمجرَّدرقبتهوملكُ

ادلّّهعلىويكذبالناسَ،فيغرّ،الجاهلالمفتيفيهيقععظيمبابوهذا

وادلّّه.ادلّّهيوجبهلمماويوجب،ادلّّهيحرِّمهلمماويحرِّم،دينهويغيِّر،ورسوله

.المستعان

تحيُّلفيهامسألةجاءتهإذاعليهيحرموالأربعونَّ:الرابعةالفائدة

يعينأن-خداعأومكرأو،محرَّمتحليلأو،واجبإسقاط()4(أعلى

"في(".:المطبوعةالنسخفي(1)

المطبوعة.النسخمنساقطة"ما")2(

".سبيلداعلى:المطبوعفي)3(

المطبوعة.النسخمن4()
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بهيتوصَّلالذيبالظاهريفتيهأو،مطلوبهلىإ)1(يرشدهأوفيها،المستفتي

وأحوالهم.وخداعهمالناسبمكربصيرًايكونأنلهينبغيبل.مقصدهلىإ

أحوالفيفقهُه)2(فطِنًا،حذِرًايكونبلبهم،الظنيحسنأنلهينبغيولا

وأزاغ.زاغكذلكيكنلموإن؛الشرعفيفقهَة)3(يوازنوأمورهمالناس

فالغِرُّ!وظلموخداعمكروباطنها،جميلظاهرظاهرهامسألةمنوكم

وباطنها.مقصدهاينقدالبصيرةوذو.بجوازهويقضيطاهرها،لىإينظر

زغلُبالنقدلجاهلاعلىيروجكما،المسائلزغَلُعليهيروجفالاول

النقود.زيفالناقديُخرجكمازيفها،يُخرجوالثاني.الدراهم

صورةفيوإبرازهوتنميقهلفظهبحسنالرجليُخرِجهباطلمنوكم

باطل!صورةفيتعبيرهأأ21/]0وسوءبتهجينةيُخرِجهحقٍّمنوكم!حقٍّ

،الناسأحوالأغلبهذابل؛ذلكعليهيخفىلاوخبرةفطنةأدنىلهومن

والبدعالباطلةالمقالاتتأملمنبل.الأمثلةعنيستغنيوشهرتهولكثرته

ألفاظًاوكسَوها،مستحسنةقوالبفيأصحابهاأخرجهاقدوجدهاكلَّها

)4(:القائلأحسنولقدحقيقتها،يعرفلممنبهايقبلها

"."ويرشده:المطبوعةالنسخفي(1)

تصحيف."،"فقيهز:2()

السابقة:الطبعاتوفي"،فقهٌيؤازرهوامورهمالناسبأحوال"فقيهًا:المطبوعفي)3(

الخطية.النسخمنأثبتماوالصواب"0فقهُه..".

"وفياتفيذكرتأبياتثلاثةوهي.(4411)3/دا"ديوانه:انظر0الروميابنهو(4)

عزو.دونوغيره33(/1)"الأعيان
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(1الزنابير)قيءُذاقلتَتشأوإنتمدحهالنحلجنيُّهذاتقول

تعبير)2(سوءُيعتريهقدلحقُّواوصفهماجاوزتَوماوذمًّامدحًا

أهلهبموتمعبرٌلهفعبَّرها،سقظتقدأسنانهكأنالملوكبعضورأى

أطولَتكون،عليكلا:لهفقالآخر،واستدعى.وطرَدهفأقصاه؛وأقاربه

،العبارةلهوغيَّر،المعنىفاستوفىوقرَّبه)3(.وأكرمهفأعطاهعمرًا؛أهلِك

حسن.قالبفيالمعنىوأخرج

يدلولاعليها،يعينولا،المحرَّمةلحيلبايفتيأنلهيحِلُّلاأنهوالمقصود

ضَيزُوَاَدلَّّهُاَددَّهُوَمَرَ)وَمَرُواْ:تعالىقال.أمرهفيادلّّهفيضادَّعليها؛

لَاوَهُتممَراومَكَرنَامَاوَمَكَرُواْ):لىتعاوقال54،.:عمران]ا!!اَئمَبِهرينَ

وَقَؤمَهُتمدَمَّرنَهئمأَنَّامَكرِهِتمعقِبَةُنيا%فَاَنظُزكَئفَ!يشعرُوتَ

ضَئرُوَاَدلَّّهُاَدلَّهُوَيَئكُرُ)وَيَضكُرُونَ:تعالىوقال51(.05-]النمل:أَجْمَعِينَ!

أفاطر:!بِأَهلِهإِلَّالسَّيّئُئمَكرُأأيَحِيقُ!ولَا:لىتعالوقا.3(0:]الأنفال!وئمَرينَاَ

142(.]النساء:!وَهُوَخَدِعُهُغاَدنَّهَمجدعُونَاَلمُنَفقِينَ!انَّ:تعالىوقال43،.

و"الصواعق793(،/1)"السعادةدارو"مفتاح،الخطيةالنسخفيكذا"النحل"جنيُّ(1)

ولعل.خطأوهو"،النحل"جناء:المطبوعةالنسخوفي49(.4)3/"المرسلة

".النحل"مُجاج:والرواية.فغيَّرهمكسورًا،الوزنفرأى"النحل"جَنَىقرأبعضهم

:عجزهالأولفالشطر،بيتينمنملفَّقالبيتهذا)2(

كالنورِالظلماءَيُرِيالبيانسحرُ

الأبياتِ:أولوهو""الديوانفيصدرهنيالثاوالشطر.الثلاثةالأبياتآخروهو

لقائلهترجيحالقولزُخرففي

873(.)صشاهينابنالدينلغرس"الإشاراتدا:انظر)3(
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وَمَاأنفُسَهُخإِلايَخْدَعُوتَوَمَاامَنُوأ5َوَاَلَذِينَأدئَهَ)يحدعُونَ:تعالىوقال

يسَثعُ!ونَ!وَمَابِأَنفُسِهِخلَّاإِ)وَمَايَم!رُونَ:لىتعاوقال،.9:البقرةأ(1!و)لمجشْعُوُنَ

.،231:]الأنعام

اَعتَدَوْأاَئَذِينَعَاِتغٌوَلَقَذ):المحرَّمةالحيلأربابحقِّفيتعالىوقال

يَلَإْ!الِّمَابَثننَبهَلامحعَفنَهَا!خَشِينَقِرَدَةًلَهُئمكُولُؤأفَعُّلنَاالسَّثتِفِىصمنكُخ

66(.65-:]البقرة"!لِّفمُتقِيهتَوَمَؤعِظَةَوَمَاطفَهَا

مسلمًاضارَّمن"ملعون:قالأنهعصيمالنبيعن")2(مسلم"صحيحوفي

".بهمكَراو

بأدنىاللّّهمحارمَفتستحلُّوااليهود،ارتكبتماترتكبوالا":وقال

")3(.الحِيَل

)4(.النار"فيوالخديعة"المكر:وقال

بحدوديلعبونأقوامبال))ما:مج!ي!عنهوغيره")5(ماجهابن"سننوفي

السبعة.منلحرميينواعمروبياقراءةوهي"،انفسهمإلايخادعون"وما:كز،(1)

5(.79)2/الباذشلابن"الإقناع":انظر

رواهوإنما".مسلم"صحيحفيالحديثيردولم.والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا)2(

غريب.حديث:وقال(1491)الترمذي

يجه.تخرتقدَّم)3(

من)5268("الإيمان"شعبفيوالبيهقي584(،)2/""الكاملفيعديابنرواه)4(

فيوالحافظ935(1/)4""التوضيحفيالملقنابنوقالسعد.بنقيسحديث

.(01)57""الصحيحةانظر:شواهد،وله.بهبأسلاوإسناده356(:4/)""الفتح

موسى=بيأحديثمن32(2)7/والبيهقي(،6524)حبانابنورواه2(0)17برقم5()
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:(1لفظ)فيو."!راجعتُكِطلَّقتُكِ،راجعتُكِطلَّقتُكِ:ويستهزئونَّباَياته،اللّّه

".راجعتُكخلعتُك،راجعتُك"خلعتُكِ

عليهمحُرِّمتاليهود،اللّّه"لعن:!شَنمعنه)2(""الصحيحينوفي

.("نهاأثماواكلوا،وباعوهافجمَلوها،،الشحوم

الصبيإن)3(.يخادعونكمااللّّهيخادعون:نيالسختياأيوبوقال

يخدَعْه)4(.اللّّهيخادعمن:عباسابنوقال

والبغي،المكر،:عليهكنَّفيهكنَّمنثلاثٌ:السلفبعضوقال

وقال.(43:]فاطربِأَهلِة!وإِلَّاأثمَكرُألسَّبّئُيَحِيقُ!ولَا:(هلى)تعاوقال.والنَكث

فَإِنًمَانَّكَثَ)فَمَن:لىتعاوقال123.:]يونس!أَنفُسِكُمعَكَبَغيُكُغ)إنَّمَا:لىتعا

.،)6(01:الفتحأ!ذَفْسِهعَكَيَنكُثُ

قال322(.)7/البيهقيعندحذيفةأبونابعهلكن.ضعيف،مؤمَّلوفيه،الأشعري

بردةبياعنإسحاقبياعنأسندهأحدًانعلملالحديثاداوهذا:(611)8/البزار

شيخوحسنه.لماحذيفةوأبومؤمَّلالثوريعنورواه،الثوريإلاموسىبيأعن

5(.1/30)"اللهفان"إغاثةفيوالمؤلف5(1)2"الدليل"بيانفيالإسلام

99(.)ص"الحيلإبطال"فيبطةابنرواه1()

مرتين.سبقوقد(،5821)ومسلم2()223البخاري2()

يجه.تخرتقدَّم)3(

يجه.تخرتقدَّم(4)

و"شعبمنصورا"بنسعيد"سننفيكماالواوحذفالصوابولعل،النسخفيكذا)5(

".البغي"ذمفيجاءكماوقرأ"،":المطبوعفيوأثبت0وغيرهما"الإيمان

بنربيعةحدثنيفَضالة،بنفرَجطريقمنالتفسير(-01)57منصوربنسعيدرواه)6(

-:وفيه0هذامنبأتم،...يقولمنىمسجدفيقاصًّاسمعأنه،حيوةبنرجاءعنيزيد،
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لىإعمدواهؤلاء:وضعهاالتيالحيلهذهأحمد)1(:الإماموقال

فيهفاحتالوا،حرامإنهلهمقيلالذيلىإأتوانقضها.فيفاحتالوا،السنن

حلَّلوه.حتي

يحتالون-الحيلأصحابيعني-ب(01/2]!أخبثهمما)2(:وقال

غ!يم.اللّّهوسرلسننلنقض

حانث.فهوبحيلةاحتالمن)3(:وقال

صارفقدإليها،فصار،بحيلةاحتالثمشيء،علىحلفإذا)4(:وقال

بعينه.عليهحلفالذيلىإ

إعادته.لىإحاجةفلا(مستوفىً)ْالمسألةهذهفيالكلامبسطُتقدَّموقد

قرأ:ثم.والاستغفاروالدعاءالشكر:بهنعملتمماالدّهيعذبكملاخلالثلاث:قال"ثم

لِكُؤمَاتحبَؤُأقُلْ)،،741:]النساء!امَضتُغوَءَشَكَرنوبِعَذَابِحُ!إناَللَّهُ!عَلُمَّا)

:نفاللأا]!ي!تَغفِرُونَوَهُئمبَهُغمُعَذِّ)وَمَا؟تَألدَّهُ،771:نقالفرا]!دُعَاَؤُ!تملَؤلَارَبِّى

قوله،منالقرظيكعببنمحمدعن34()"البغي"ذمفيالدنيابياابنورواه33(.

بنبديلعنيرويمنطبقتهفيأجدلمإذشعبةتصحيفولعله.يعرفلا،عقبةوفيه

عن(181)5/"لحلية"افينعيمأبوورواه.إلسماعيلبنموسىعنهويرويميسرة

طريقهومن-7(0)2/"أصبهان"أخبارفيأيضًاورواه.نحوهقولهمنمكحول

عليهحجروابنالذهبيالحافظانوحكممرفوعًا،أنسعن-"تاريخه"فيالخطيب

.(92)8/"اللسانو"(4/19،29)"لميزانا".بالنكارة

تقدمت.وقد.الصائغلحارثاأبيروايةفي(1)

أيضًا.تقدمتوقدداود،بيأروايةفي2()

أيضًا.تقدمتوقدمحمد،بنبكرروايةفي)3(

تقدمت.وقدأيضًا،محمدبنبكرروايةفي)4(

بعدها(.وما4/47)()5
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علىوالرزقلهديةواالأجرة(1)أخذهفيوالأربعونَّ:لخامسةاالفائدة

والحكم.السببمختلفةصورثلاث)2(فهذه،الفتوى

ورسوله،اللّهعنتبليغمنصبالفتيالأنلهيجوزفلا،الأجرةأخذهفاما

وأالوضوءأوالإسلامأعلِّمكلا:لهقاللوكما؛عليهالمعاوضةتجوزفلا

عنهأجيبكلا:للسائلفقال،حرامأوحلالعنسئلأو،بأجرةإلاالصلاة

يملكه.ولا،العوضردُّويلزمهقطعًا،حرامفهذا=بأجرةإلا

لا:للسائليقولأنفله،لخطِّباأجابإن)3(:المتأخرينبعضوقال

أجرةبمنزلةوجعَلَه.الأجرةأخذُوله؛بأجرةإلاخطِّيلكأكتبأنيلزمني

علىزائدقدروخطُّة،جوابهعلىلا،خطِّهعلىالأجرةيأخذفإنه،الناسخ

جوابه.

وخطِّه،بلفظهدلّّهمجّانًالجوابايلزمهوأنه،ذلكخلاف:والصحيح

الحبر.ولاالورقيلزمهلاولكن

عادتهكمنالفتوىسبببغيركانتفإن.تفصيلففيها،الهديةوأما

عليها.يكافئأنوالأولىبقبولها؟بأسفلا،مفتٍأنهيعرفلامنأو،يهاديه

غيرَهبهيفتيلابمايفتيةأنلىإسببًاكانتفإن،الفتوىبسببكانتوإن

عندهغيرهوبينبينهفرقلاكانوإن.هديتهقبوللهيجُزلملهيُهديلاممن

تشبهلأنهاالهديةقبوللهكُرِه،الناسبهيفتيبمايفتيةبلالفتيا،في

الإفتاء.علىالمعاوضة

المطبوعة.النسخفيوكذا"أخذلما،:ب،ك(1)

"!"فيه:المطبوعةالنسخفي)2(

.(411)ص"والمستفتيالمفتي"أدبانظر:.الشافعيالقزوينيحاتمأبوهو)3(
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وإن.ذلكلهجازإليهمحتاجًاكانفإن،المالبيتمنالرزقأخذوأما

اليتيم،وعاملالزكاةعاملبينمتردِّدفرعوهذا.وجهانففيهعنه،غنيًّاكان

بعامللحقهأومنالأخذ.فله،عامٌّفيهالنفع:قالالزكاةبعامللحقهأفمن

القاضيبل،المفتيحكمُذلكفيالقاضيوحكمُالأخذ.منمنَعهاليتيم

أعلم.واللّّه.بالمنعأولى

،أخرىمرةلهوقعتثمواقعةفيأفتىإذاوالأربعونَّ:السادسةالفائدة

منبهاأفتىاجتهادهتغيّرَيوجبمالهيتجدَّدولممستندها،وذكرذكرهافإن

دونبهايفتيأنلهفهلمستندها،ون!تيذكرهاوإناجتهاد.ولانظرغير

.(1)والشافعيحمدأالإماملأصحابوجهانفيهواجتهاد؟نظرتجديد

خافيًاكانماوظهوراجتهادهتغيُّرلاحتمالالنظر،تجديديلزمهأنهأحدهما:

.كانماعلىكانمابقاءالأصللأنالنظر،تجديديلزمهلا:والثائي.عنه

يجبولا،الأولالقولعلىالبقاءلهيجُزلماجتهادهيغيِّرمالهظهروإن

كمالمنهذابل،علمهفيقادحًانفسهمعاختلافهيكونولا.نقضهعليه

فأكثر.قولانالمسألةفيالأئمةعنخرجهذاولأجل.وورعهعلمه

نائبعندمجلسٍعقدَحضرتُ:يقولتعالىاللّّهرحمهشيخناوسمعت

جوابهفقُرئ)2(.مختلفينبجوابينالبلدقاضيفيهأفتى،وقفٍفيالسلطان

جوابكهذا:وقال،الأولجوابهالحاضرينبعضفأخرج،للحقِّالموافق

و"المسوده"37(،)ص"الفتوىصفةو"(،171)ص"والمستفتيالمفتي"أدبانظر:(1)

5(.42)ص

"قرالا.:المطبوعةالنسخوفي،الخطيةالنسخفيرسمهاكذا)2(
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قوجَم؟واحدةواقعةفيمتناقضينجوابينتكتبفكيفهذا،بضِّدأ،]211/

،الصوابلهتبيَّنثمبشيء،أولًاأفتى،ودينهعلمهمنهذا:فقلت.لحاكما

يقدحولا،إليةفيرجع،خلافهلهيتبيَّنثم،بقولإمامهيفتيكما؛إليهفرجع

وسُرِّي،بذلكالقاضيفسُرَّ.الأئمةسائروكذلك.دينهولاعلمهفيذلك

عنه.

وجدتمإذا":لىتعااللّّهرحمهالشافعيقولوالأربعونَّ:السابعةالفائدة

ماودَعُواع!ي!هاللّهرسولبسنَّةفقولواع!جم،اللّّهرسولسنَّةخلافكتابيفي

فأناقولًا،أناوقلتُلمجيروّ،النبيعنلحديثاصحَّ"إذا:قولهوكذلك(،1")قلته

عنلحديثاصحَّ"إذا:وقوله")3(،لحديثابذلك)2(قائلٌ،ليقوعنراجعٌ

عنحديثًارويتُ"إذا:وقوله")4(،الحائطَبقوليفاضربوامحثفَن!،اددّهرسول

ذلكوغير)5(،"ذهبقدعقليأنَّفاعلموا،إليهأذهبولم!مماللّّهزسول

عليهدلَّمامذهبهوأن،مدلولهفيصريحٌ=المعنىهذافيكلامهمن

لحديث،اخالفماإليهينسبأنيجوزولا.غيرهلهقوللا)6(،الحديث

أنهعلىالح!ديثَخالفبماالإفتاءيحِلُّولا.الشافعيمذهبهذا:ويقال

حتى،أتباعهأئمةمنجماعةبذلكصرَّح.بهلحكماولا،الشافعيمذهب

37(.)ص"الفتوىصفةودا(711)صداالمستفتيأدب":انظر(1)

"."وقائل:المطبوعةالنسخفي)2(

38(.)ص"الفتوىو"صفة(911)ص"المستفتي"أدب)3(

مرتين.تقدَّم(4)

أيضًا.تقدَّم(5)

38(.)ص"الفتوى"صفةانظر:)6(
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الحديثصحَّقد:كلامهمنمسألةًعليهقرأإذاللقارئيقولمنمنهمكان

مذهبه.فليست،المسألةهذهعلىاضرببخلافها.

عليه،نصَّإذافكيف؛عليهينصَّلمولوقطعًا،الصوابهووهذا

فنحنمدلولها؟فيصريحةكلُّهابألفاظبه)1(وصرَّحوأعاد،فيهوأبدى

مادون،الحديثوافقماسواهلهقوللاالذيوقولهمذهبهأنباللّّهنشهد

إذاسيماولا،مذهبهخلافإليهنسبفقدخلافهإليهنسبمنوأن؛خالفه

بلوغهلعدمأوسندهفيلضعفٍخالفهإنماأنهوأخبر،الحديثذلكهوذكر

وصحَّحهفيه،مطعنلاصحيعٌسندٌللحديثظهرثمبه،يثقوجهٍمنله

أنهفييماريولاعالميشكّلافهذا=تبلغهلموجوهمنالحديثأئمة

قطعًا.مذهبه

كانبأنهعيينةبنسفيانحديثعلَّلفانه)2(،الجوائحكمسألةوهذا

لاصحةًسفيانطريقغيرمنالحديثصحَّوقد.الجوائحذكرتركربما

وباللّه.الجوأئحوضعُالشافعيقمذهبُ؛بوجهشبهةولاعلةولافيهامرية

التوفيق.

صلاةالوسطىالصلاةأنمذهبهبأنالشافعيةأئمةبعضصرَّحوقد

وعليهماتمنوأن،الشفقأ)3(]مغيبلىإيمتدُّالمغربوقتوأنالعصر،

بخلافوهذاالوضوء.ينقضالإبللحومأكلوأن،وليُّهعنهصامصيالم

الحديثفان؛كذلكإمامُهصلَّىإذاقاعدًاالمأموموصلاة،بالحجامةالفطر

"."فية:المطبوعةالنسخفي(1)

الحديث.تخريجمععليهاالكلامتقدَّم)2(

المطبوعة.النسخمن)3(
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ولكن،صحتهوعرفرواه)2(فإنهله)1(،بمذهبفليسذلكفيصحَّوإن

فيالنطريقعالقسمهذاففيشيء.وذاكشيء،وهذا.نسخَهلاعتقادهخالفه

فاعرفه.السند،وئقةلحديثاصحةفيالنظريقحالأولوفي،وعدمهالنسخ

"،"الصحيحانالرجلعندكانإذاب،1/2]1:والأربعونالثامنةالفائدة

يفتيأنلهفهلفيه-بماموثوقلمجيماللّّهرسولسننمنكتابأوأحدهما،أو

يكونقدلأنهذلك،لهليس:المتأخرينمنطائفةفقالتفيه؟يجدهبما

يكونَّأمرَأو،عليهيدلماخلافُدلالتهمنيُفهَمأو،معارضلهأومنسوخًا،

فلامقيِّد.لهمطلقًاأومخصِّص،لهعامًّايكونأو،يجابالإمنهفيفهمندبٍ

والفتيا.الفقهأهليسألحتىبهالفتياولاالعمللهيجوز

كانكما،عليهيتعيَّنبل.بهويفتي،بهيعملأنلهبل:طائفةوقالت

بعضهمبهوحدَّث!يمّادلّّهرسولعنلحديثابلغهمإذا،يفعلونالصحابة

يقولولا،معارضعنبحثولاتوقُّفغيرمنبهالعمللىإبادروابعضًا

ذلكيقولمنرأواولو؟وفلانفلانبهذاعملهلقط)3(:منهمأحد

لهلمنبالضرورةمعلوموهذا.التابعونوكذلكالإنكار.أشدَّعليهلأنكروا

وعتقها،الزمانوبُعدبالسنَّةالعهدوطول،وسيرتهمالقومبحالخبرةأدنى

!ورّادلّّهرسولسننكانتولوبغيرها)4(.والأخذُ(بها]العملِتركُيسوغلا

"."بمذهبه:المطبوعةالنسخفي(1)

قد".الشافعيفإن":المطبوعةالنسخفي)2(

مثلة.تقدموقد،الماضيالزمانلغير"لاقطاستعماللاحظ)3(

المعقوفينبينوماك(،)ز،فيوردماتصحيحولعلهبعينها"،الأخذ"ترك:ب(4)

بغيرها".والعملبهاالأخذ"تركُ:المطبوعةالنسخوفي.كقراءلبعضاقتراح
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قوللكان)1(فلانأوفلانبهايعملحتىصحتهابعدبهاالعمليسوغلا

منوهذابها؛العملفيوشرطًالها،ومزكِّيًا،السننعليعِيارًاوفلانفلان

النبيّأمروقد.الأمةآحاددون،برسولهلحجةاادلّهأقاموقد.الباطلأبطل

حتىبهايعمللابلغتهمنكانفلوبلَّغها)2(؛لمنودعاسنه!ته،بتبليغ!ييه

وحصل،فائدةتبليغهافييكنلمفلانوالإمامفلانالإمامبهايعمل

.وفلانفلانبقولالاكتفاء

يبلخلاالأمةعليهجمعتأالذيالأحاديثفيالواقعوالنسخقالوا:

لىإالذهابفيالخطأوقوعفتقديرشطرها!ولابل،البتةأحاديثعشرة

يجوزو،ويخطئيصيبمنتقليدفيالخطأوقوعمنبكثيرأقلُّالمنسوخ

فيعنهويُحكى،عنهويرجعالقولَويقول،والاختلافالتناقضعليه

بكثيرأقلُّالمعصومكلامفهمفيالخطأووقوعُ.أقوالعدةالواحدةالمسألة

لمنخطأاحتمالُيُفرَضفلا.المعيَّنالفقيهكلامفهمفيالخطأوقوعمن

أفتىلمنحاصلٌأضعافِهأضعافِوأضعافُإلابهوأفتىلحديثباعمل

صوابه.منخطؤهيُعلَملامنبتقليد

ظاهرةًالحديثدلالةكانتفان؛التفصيل:المسألةهذهفيوالصواب

ولابه،ويفتيبه،يعملأنفلهالمراد،غيرتحتمللاسمعهمنلكلِّبينةً

وإنع!مّ،ادلّّهرسولقولالحجةُبل،إمامأوفقيهقولمنالتزكيةلهيطلب

."وفلان":ب(1)

حديثمن232()ماجهوابن2(،658،)2657والترمذي(،14)57حمدارواه2()

لحلية"ا"فينعيموأبو068(،)حبانوابن،الترمذيصححةمسعود.ابن

وغيرهم.276(،1/2)"الاستذكار"فيالبرعبدوابن386(،)7/
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نألهيجُزلممنهاالمرادلهيتبيَّنلاخفيَّةًدلالتهكانتوإن.خالفهمنخالفه

ووجهه.لحديثابيانويطلبيسألحتَّىمرادًا،يتوهَّمهبمايفتيولايعمل

،الوجوبعلىوالأمر،أفرادهعلىكالعامِّ،ظاهرةً(1دلالةً)كانتوإن

وهو،أصلٍعلىيخرَّجبه؟والفتوبدالعمللهفهل؛التحريمعلىوالنهي

مذهبفيأقوالثلاثةوقيه.المُعارضعنالبحثقبلبالظواهرالعمل

البحثقبلبهيُعمَلفلاالعإمِّ)2(بينوالفرق،والمنعالجواز،:وغيرهأحمد

عنالبحثقبلبهفيُعمَلوالنهيِأ(]212/والأمرِالمخصِّص،عن

الفروعمعرفةفيقاصرولكنه،أهليّةٍنوعُثَمَّكانإذاكلُّهوهذا.المعارض

ادلّّهقالماففرضُهقطُّأهليةٌثمةتكنلموإذا.والعربيةالأصوليينوقواعد

!يو:النبيِّوق!ولُ،43:]النحل!آلذِّكِرإِربهنُتُولَالَقدُونَأَهلَ)فشَئَلُؤأ:لىتعا

اعتمادجازوإذا.)3("السؤالالعِيِّشفاءُإنمايعلموا،لم[ذاسألوا"ألَّا

صُعُدًا)4(علاوإن،شيخهكلامأوكلامهمنالمفتييكتبهماعلىالمستفتي

كلاممنالثقاتكتبهماعلىالرجلاعتمادُيجوزَفلَأن؛إمامهكلامفمن

يفهململوكمالحديثايفهملمأنهقُدِّروإذالجواز.باأولىلمجيمّادلّّهرسول

!دلاق!".:المطبوعةالنسخفي(1)

بينالدينمحييمحمدالشيخأثبته."إوالخاص:بعدهالمطبوعةالنسخفي)2(

مَنأخطأبل:قلتلهالما.داعيولا،نسخةفي!زيادة:تعليقهفيوقال،معقوفين

فيأئبتهاوقد.لماوالنهي"الأمرهوالمعطوفأنيدرولمالسياقيفهملمإذزادها

و)ط(،)ت(،منسقطالمعقوفتينبين"ما:وقال،الشيختعليقونقلأيضًا،المطبوع

و)ق("ا

يجه.تخرتقدَّم)3(

"وصعدلما.:المطبوعةالنسخفي(4)

137



جوابمعنىيُعرِّفهمنيسألكما،معناهيُعرِّفهمنفيسألالمفتيفتوى

التوفيق.وبادلّّه.المفتي

أنَّيفتيمعيَّنإمامتقليدلى[للمنتسبهلوالأربعونَّ:التإسعةالفائدة

؟غيرهبقول

فقط،الإمامذلكمذهبعنيُسألأنإما:أمرينمن)1(لحالايخلولا

الذيادلّهحكمعنيُسألأووكذا؟كذافيمثلًاالشافعيمذهبما:لهفيقال

بغيرهيخبرهأنلهيكنلمالإمامذلكمذهبعنسئلفإن.اجتهادهإليهأدَّاه

السائلُيقصدأنغيرمناددّهحكمعنسئلوإن.إليهالإضافةوجهعلىإلا

لىإوأقربعندهراجحهوبماالإفتاءعليهيجبفهاهنامعيَّن،فقيهقولَ

فإن.ذلكغيريسعهلا،خالفهمنمذهبأوإمامهمذهبمنوالسنةالكتاب

لهيكن)2(ولم،المسألةتلكفيالإفتاءَترَكَيؤذَىأنوخافمنهيتمكَّنلم

فيالصوابأنظنِّهعلىيغلببمافكيف؛صوابأنهيعلملابمايفتيأن

رسولهعنسائلهماالدّهفإن،البتةهذاغيرُوالمفتيَالحاكمَليمولا؟خلافه

قبورهمفيالناسيُسألوإنما.قالهوماالمعيَّنالإمامعنلا،بهجاءوما

هذافيتقولكنتما:قبرهفيلهفيقالءيخمّ؛الرسولعنمعادهمويوم

أَجَتتُوُمَاذَآ)فَيَقُولُ)3(يهمينادالقيامةويوم؟فيكمبُعِثالذيالرجل

.بمنساقط""الحال(1)

بعضهمصحَّف."يكنولم...تركلىإيؤدِّيأن"خاف:المطبوعةالنسخفي2()

أثبتالمطبوعفيو."يكنلم"قبلالعطفواوحذفثملمالى"إفزاد""يُؤذَى

الحاشية.فيالصواب

=فغيَّره،الآيةمنجزءًاكلامهالمصنفضمَّنوقد،القديمةوالطبعاتالنسخفيكذا)3(
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متبوعولاشيخولاإمامعنقطُّأحدٌيُسألولا65(.:]القصص!اَتمُرسَلِينَ

وليُعِدَّ؟يجيببماذافلينظر،غيرهبهوائتمَّاتبعهعمنيُسألبل،غيره

.(1قَدْ)وكأنْصوابًا،للجواب

:فقالالحنفيةمنالفقهاءبعضجاءئي:يقولاحمُهدلَّدبمَشيخناوسمعتُ

له:قلتُ.مذهبيعنأنتقلأنأريد:قالهو؟ما:قلتأمر.فيأستشيرك

هذافيواستشرتُ.تخالفهكثيرًاالصحيحةالأحاديثأرىئيلأ:قالولم؟

يرتفعلممذهبكعنرجعتَولو:ليفقال،الشافعيأصحابأئمةبعضَ

عليَّوأشارمفيد.غيرورجوعك،المذاهبتقرَّرتوقد،المذهبمنذلك

لمالهدايةاوسؤال،إليهوالتضرُّع،اللّّهلىإبالافتقارالتصوفمشايخبعضُ

ثلاثةالمذهباجعل:لهفقلت:قالعليَّ؟أنتبهتشيرفماذا.ويرضاهيحبُّه

بهوأفتِ،بهفاقضِ،والسنةللكتابموافقبيِّنظاهرٌفيهالحقُّقسمٌ:أقسام

تُفْتِفلا،الدليلمعهومخالِفُه،مرجوجٌوقسمٌالصدر.منشرحَالنفسطيِّبَ

فيوتابعه"أثبتُّهما"والصواب:وقال"،يناديهم"يوملىإالوكيلالرحمنعبدالشيخ

.المطبوع

قصيدتهمننيالذبياالنابغةقال!جوابَكفأعِدَّ.وسئلتَ،وقُبِرتَ،متَّقدوكأن:يعني(1)

:8(9:نه)ديوالمشهورةا

قدِوكأنْبرحالناتزُللمّاركابناأنَّغيرالترحُّلافِد

هذافيتقدَّموقد.القربشدةعلىيدلالأسلوبفهذا.زالتقدوكأن:يعني

خفيولكن.قد"وكأن،الجوابينأحدمنولابد...":المصنفقولنفسهالكتاب

:بعدهبماموصولًاقدلما"وكانفقرأ-يظهرفيما-الناشرينبعضعلىهناالسياق

وتابعهشيخنا"،سمعتإوقد:وأثبتوغيَّرفحذف،عليهفأشكل،شيخنالا"وسمعتُ

الحاشية!فيالصوابأثبتالذيالمطبوعمحققحتىبعدهجاءمنكلّ
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فيهاالأدلَّةُالتيالاجتهادمسائلمنوقسم.عنكوادفعه،بهتحكمولا،به

:فقال.عنكتدفعهأنشئتوإنبه،تفتيأنب(]212/شئتفإن،متجاذبة

.قالكماأوخيرًا،اللّّهجزاك

بنادلّّهعبدوأبو)1(،الصلاحبنعمروأبومنهم،أخرىطائفةوقالت

فيهالاجتهادآلةكملتفان،مذهبهيخالفحديثًاوجدمن)2(:حمدان

فالعملُ؛المسألةتلكفيأو،النوعذلكفيأو،إمامهمذهبفيأومطلقًا،

مخإلفةمنحزازةًقلبهفيووجد،آلتهتكمللموإن.أولىالحديثبذلك

هلفلينظر:شافيًا؛جوابًاعنه)3(لمخالفيهيجدفلمبحثأنبعدالحديث

بمذهبهيتمذهبأنفلهوجدهفانلا؟أممستقِلّإمالمالحديثبذلكعمِل

فيإمامهمذهبتركفيلهعذرًاذلكويكون،الحديثبذلكالعملفي

أعلم.وادلّه.ذلك

يفتيأنبعينهإماممذهبإلىلمنتسباللمفتيهل:الخمسونالفائدة

؟عندهترجَّح[ذاغيرهبمذهب

-كانأينالدليلومتابعةالاجتهادفيالإمامذلكسبيلسالكًاكانفان

.غيرهقولمنعندهترجَّحبمايفتيأنفله-حقيقةًللامامالمتَّبِعهووهذا

قيل:فقدغيرها،لىإيعدوهالاالإمامذلكبأقوالمتقيِّدًامجتهدًاكانوإن

محضة.حكايةقائلهعنحكاهذلكأرادفان.إمامهقولبغيريفتيأنلهليس

.(121)ص"والمستفتيالمفتي"ادبفي(1)

38(.)ص("الفتوى"صفةفي2()

النسخمنأثبتكما"المفتيأدبداوفي."عنده"لمخالفته:المطبوعةالنسخفي)3(

الخطية.
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نأبدفلا،راجحبدليلإمامهغيرقولُعندهترجَّحإذاأنه:والصواب

الأحكا!.أصولعلىمتفقةالأئمةفإن،وقواعدهإمامهأصولعلىيخرِّج

فكل.الراجحالقولوتقتضيتردّهفأصولهمرجوحًاقولًابعضهمقالومتى

المجتهدلهذاتبيَّنفإذا.ريببلاالأئمةقواعدعلىيخرَّجفهوصحيحقول

يفتيأنفله،إمامهقواعدعلىخرَّجمأخذهوصحةُالقولهذارجحانُالمقيَّد

التوفيق.وبادلّّه.به

مذهب:قلتحنيفةأبيمذهبلىإاجتهاديأدَّىلو:القفالقالوقد

عن(1)يسألنيإنماالسائللأن؛حنيفةبيأبمذهبأقوللكنيكذا،الشافعي

فسالتُ)2(.مذهبهغيربهأفتيتهالذيأنأعرِّفهأنبدَّفلا،الشافعيمذهب

مذهببقلبةيخطرلاالمستفتينأكثر:فقالذلك،عنروحهاللّّهقدَّسشيخنا

فيها،بهيعملوماحكمهاعنسؤالهوإنماعنها،سألالتيالواقعةعندمعيَّن

خلافه.فيالصوابيعتقدبمايفتيهأنالمفتيَيسعفلا

لهيترجَّحولمقولانلمفتياعنداعتدلإذا:لخمسونواالحاديةالفاثدة

كماشاء،يهمابأيفتيأنله:يعلىأبوالقاضيفقالالآخر،علىأحدُهما

مخيَّرأنت:لهفيقولالمستفتييخيِّربل:وقيلشاء.يهمابأيعملأنلهيجوز

يفتيهبل:وقيلالتخيير.هويراهوالذي،يراهبمايفتيإنمالأنهبينهما،

)3(.القولينمنبالأحوط

"."يسألني:المطبوعةالنسخفي(1)

93(.)ص"الفتوىو"صفة(221)ص"المفتيأدب"انظر:)2(

.(42)ص"الفتوى"صفةانظر:)3(
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منهما،الراجحلهيتبيَّنحتىبشيءيفتيهولا،يتوقَّفأنهالأظهر:قلت

نألهوليس،صوابأنهيعلملابمايفتيهأنلهفليسخطأ،أحدهمالأن

أمرفيالطبيبعندتعارضإذاكماوهذا.والصوابالخطأبينيخيِّره

لهيكنلمأحدهما=أ،2/]13لهيتبيَّنولم،وصوابخطأ:أمرانالمريض

عندهفتعارضأمر،فياستشارهلووكما.يخيِّرهولاأحدهما،علىيُقْدِمأن

يخيِّره.ولابأحدهما،يشيرأنلهيكنلم،ترجيحغيرمنوالصوابالخطأ

طريقلهيتبيَّنولم،ومُوصِلةمُهلِكة:طريقانعندهتعارضلووكما

أولىلحراموالحلالافمسائلالتخيير.ولاالإقداملهيكنلم،الصواب

أعلم.واللّه.بالتوقف

التيالقديمةلهمبأقواكثيرًايفتونالأئمةأتباع:لخمسونواالثانيةالفائدة

عنها.رجعوا

(1)المنذوراتبلزوميفتونلحنفيةفا.الطوائفسائرفيموجودوهذا

همحكواوقد)2(،والصوموالصدقةكالحجاليمينمخرجُمخرَجُهاالتي

يفتيلحنابلةواالتكفير)3(.لىإأيامبثلاثةموتهقبلرجعأنهحنيفةأبيعن

لىإعنهبالرجوعحمدأالإمامصرَّحوقد،السكرانطلاقبوقوعمنهمكثير

مسألةفيالقديمبالقوليفتونوالشافعية.حكايتهتقدَّمكماالوقوععدم

الماءفيالنجاسةعنالتباعدومسألة،المغربوقتوامتداد،التثويب

منذلكوغير،الأخيرتينالركعتينفيالسورةقراءةاستحبابوعدمالكثير،

تصحيف.،"توبالمندا":ب،ك(1)

".والصدقة"والصوم:المطبوعةالنسخفي)2(

.أيامبسبعةموتةقبلعنةرجعأنه(136)8/للسرخصي""المبسوطفي)3(
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الذيالقولأنالمعلومومن1(.)مسألةعشرينمنأكثروهي،المسائل

خلافهعلىنصِّهمع،بهالمفتيأفتيفإذا،لهمذهبًايبقلمعنهبالرجوعصرَّح

يحرِّمالذيفما-بمذهبةالتمذهبعنذلكيُخرجه)2(ولم،عندهلرجحانه

؟عندهترجَّحإذاوغيرهمالأربعةالأئمةمنغيرهبقوليفتيأنعليه

قط.بهيقللممابخلاف،مغلهمذهبًاكانقدالأول:قيلفإن

مابمنزلهعنةبالرجوعوصرَّحبهقالماإذالتأثير،عديمفرقهذا:قيل

الذيالمحضبالتقليديتقيدونلاالعلمأهلأنيبيِّنمماكلُّهوهذا.يقلهلم

وخيمة،ذميمةطريقةوهذه.قلَّدوهمنخالفمنكلِّقولَلأجلهيهجرون

واللّه.الصوابومخالفةالخطأمنلأنواعمستلزمة،الإسلامفيحادثة

أعلم.

لفظبضديفتيأنالمفتيعلييحرم)3(:والخمسونالرابعةالفائدة

مذهبة.وافقوإن،النص

الشمس،طلعتثمركعةًالصبحمنصلَّىرجلعنيُسألأن:ومثاله

"فليُتِمَّ:يقوللمجيرواللّهورسوليتمُّها.لا:فيقوللا؟أمصلاتهيُتِمُّهل

.(43)ص،الفتوىصفةودا(281)ص"المفتيأدب":انظر(1)

إذا،جوابأنهتوهمواإذحذفوها،قبلهالواودون"يخرجهلم":المطبوعةالنسخفي2()

".يحرِّمالذي"فماجوابها:انمع

"الفائدةوهياَخرها،ليإجرًّاوهلملماوالخمسونلخامسة"اثم،كز،فيوقعكذا)3(

الترقيم،فينفسهالمؤلفسهاأمالنسخفيهنافائدةاسقطتأدريفلا".السبعون

"،والخمسونالثالثة9:بوفي.وغيره555()2/"الهجرتين"طريقفيسهاكما

."والستون"التاسعةوهيآخرهالىإوهكذا"لخمسونواو"الرابعة
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(")1(.صلاته

لا:فيقول؟وليُّهعنةيصومهل:صيامعليهماتعمنيُسألأنومثل

صامصيامٌوعليهمات"من)2(:يقولع!ن!مّالشرعوصاحبُ.وليُّهعنهيصوم

")3(.وليُّهعنه

بعينه؛فوجده،المشتريأفلسثم،متاعهباعرجلعنيُسألأنومثل

أحقُّ"فهو:يقولالشرعوصاحب.بهأحقَّليس:فيقول؟بهأحقُّهوهل

)4(."به

يُتِمُّهلناسيًا،شربأورمضانفيأكلرجلٍعنيُسألأنومثل

)5(."صومه"فليتمَّ:يقولالشرعوصاحب.صومهيتمّلا:فيقول؟صومه

:فيقول؟حرامهوهل،السباعمننابذيكلِّأكلعنيُسألأنومثل

")6(.حرامالسباعمننابذيكلِّ"أكلُ:يقولع!مّاللّّهورسول.بحرامليس

فيخشبةٍغَرْزِمنجارهمنعُلههل:الرجلعنيُسألأنب،2131/ومثل

(")7(.يمنعهلا"يقولالشرعوصاحبُ.يمنعهأنله:فيقول؟جداره

تخريجه.سبق)1(

"قال".:ب)2(

اكأيلَّةُعَتفَا.رَعائشةحديثمن(11)47ومسلم(5291)البخاريرواه)3(

يجة.تخرتقدَّم(4)

يجه.تخرتقدَّم(5)

يجه.تخرتقدَّم)6(

يجه.تخرتقدَّم)7(
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ركوعهمنصلبهيقيملامنصلاةُتُجزئهل:يسألأنومثل

تجزئلا":يقوللمجي!مالشرعوصاحبُ.صلاتهتجزئه:فيقول؟وسجوده

.(1")وسجودهركوعهبينصلبَهفيهاالرجلُيقيملاصلاةٌ

هل:العطيةفيالأولادبينالتفضيلمسألةعنيُسأل)2(أنومثل

بجور.وليس،يصلح:فيقوللا؟أمجورهووهل؟يصلحلاأو)3(يصلح

علىتُشْهِدنيلا":ويقول4(")يصلحلاهذا"إن:يقولالشرعوصاحب

جور")5(.

نعم،:فيقول؟هبتهفييرجعأنلهيحِلُّهل:الواهبعنيسألأنومثل

"لا:يقولالشرعوصاحب.يرجعفلا،قرابةًأووالدًايكونأنإلاله)6(يحِلُّ

")7(.لولدهيهبفيماالوالدَإلاهبتهفيأنَّيرجعلواهبيحِلُّ

يحِلُّهل:بستانأودارأوأرضفيشركلهرجلعنيُسألأنومثل

نعم،:فيقول؟عليهوعرضهابالبيعشريكهإعلامقبلحصتهيبيعأنله)8(

تخريجه.تقدَّم(1)

".يسألأن"ومثلموضعفي!يساْلأودا:المطبوعةالنسخفي2()

الخطية.للنسخخلافًايأتيوفيماهنايصح"":المطبوعةالنسخفي)3(

يجه.تخرتقدَّم(4)

يجه.تخرتقدَّم5()

".يرجع"أن:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)6(

يجه.تخرتقدَّم)7(

".له"هل:ب،ك)8(
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فيشركلهكان"من:يقولالشرعوصاحب.إعلامهقبليبيعأنلهيحِلُّ

.()1"شريكهيؤذِنَحتىانَّيبيعلهيحِلُّلاحائطاورَبْعةأوأرض

المسلميُقتَل،نعم:فيقولبالكافر،المسلمقتلعنيُسألأنومثل

بكافر(")2(.مسلمٌيُقتَللا":يقولالشرعوصاحب.بالكافر

مألهالزرعفهل،إذنهمبغيرقومٍأرضفيزرععمنيُسألأنومثل

فيزرَع"من:يقولالشرعوصاحب.لهالزرع:فيقول؟الارضلصاحب

(")3(.نفقتهوله4،شيالزرعمنلهفليسإذنهمبغيرقومٍأرض

يصح.لا:فيقول؟بالشرطالولايةتعليقيصحهل:يُسألأنومثل

بناللّهفعبدقُتِلفإنفجعفر،قُتِلفإنزيد،"أميركم:يقولالشرعوصاحب

.(4)"رواحة

يجوز.لا:فيقول؟واليمينبالشاهدالقضاءيحِلُّهل:يُسألأنومثل

)5(.واليمينبالشاهدقضىالشرعوصاحب

:فيقوللا؟أمالعصرصلاةهيهل:الوسطىالصلاةعنيُسألأنومثل

العصر".صلاةالوسطى"صلاة:الشريعةصاحبقالوقدالعصر.ليست

:فيقوللا؟أمالنحريومهوهلالأكبر:الحجِّيومعنيُسألأنومثل

يجه.تخرتقدَّم(1)

تخريجه.تقدَّم)2(

يجه.تخرتقدَّم)3(

يجه.تخرتقدَّم(4)

يجه0تخرتقدَّم)5(
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.(1النحر")يومالأكبرالحج)[يوم:ع!م!اللّهرسولقالوقد.النحريومليس

الوتريجوزلا:فيقول؟واحدةبركعةالوتريجوزهل:يُسألأنومتل

فاَؤيرْاليصبحخشيتَ))فإذا:ع!م!اللّّهرسولقالوقد.واحدةبركعة

.(2")بواحدة

)ائرَأو11،:]الانشقاق!اَنحثقَّتألمطًّءُ!اذَافييسجدهل:يُسألأنومثل

رسول4(فيهما)سجدوقد.يسجد)3(لا:فيقول،1:العلقأ!وظًقَاَلَّذِىرَئِبنَبِآش!

!مّ)5(.اللّه

فسقطت،فيهمِنفانتزعهارجل،يدَعضَّرجلعنيُسألأنومثل

")6(.لهدية)الالمج!:اللّهرسولقالوقدديتها.له:فيقول؛أسنانه

هل:عينهففقأ،فخذَفهرجل،بيتفياطلَّعرجلعنيُسألأنومثل

ابنحديثمن331(2/)لحاكموا3(،0)58ماجهوابن(،5491)داودأبورواه(1)

(9803،)589أيضًاورواه،عليحديثمن3(880،)579الترمذيورواه.عمر

من(41)58الآثار""مشكلفيالطحاويورواه.الوقفورجَّح،عليهموقوفًا

وابنعونابناصحابولكن،سيرينابنعنعونابنطريقمنبكرةابيحديث

عن()1347ومسلم)3177(البخاريعندوهو.الزيادةهذهبدونرووهسيرين

موقوفًا.هريرةبيأ

ا!ددَّةُعَن!.رَعمرابنحديثمن7(4)9ومسلم()473البخاريرواه2()

المطبوعة.النسخفيوكذا"فيهمالما،:كوفي"فيها".:بعدهبفي)3(

"فيهالأ.:بز،)4(

ادلَّةُ!عَتهُ.زَهريرةبيأحديثمن(801)578/مسلمرواه)5(

يجه.تخرتقدم)6(
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قالوقد0عينهديةوتلزمهأ،]214/،جناحعليهنعم:فيقول؟جناحعليه

)1(.جناحعليهيكنلمذلكفعللوإنهلمجممّاللّّهرسول

مصرَّاة،فوجدها،ناقةأوبقرةأوشاةاشترىرجلعنيُسألأنومثل

وردُّردُّهالهيجوزلا:فيقوللا؟أممعها،تمرمنصاعٍوردُّردُّهالهفهل

منوصاعًاردَّهاسخِطَها))[ن!م:اللّّهرسولقالوقدمعها.التمرمنالصاع

"")2(
لمر

لا:فيقول؟تغريبلجلدامععليههلالبكر:الزائيعنيُسألأنومثل

")3(.عاموتغريبمائةجلد"علية:يقولالشرعوصاحب،عليهتغريب

فيهايجب:فيقول؟زكاةفيهاهل:الخضراواتعنيُسألأنومثل

")4(.الخضراواتفيزكاةلا":يقولالشرعوصاحب.الزكاة

.هريرةبيأحديثمن2(1)58ومسلم)6888(البخاريرواه(1)

مرَّة.غيرتقدَّم2()

أيضًا.تقدَّم)3(

وفيه.عنهطلحةبنعيسىطريقمنمعاذ،حديثمن)638(الترمذيرواه4()

البابهذافييصح"وليس:وقال،الترمذيضعفهوبه،ضعيف،عمارةبنالحسن

مرسلًا".جمهيِمالنبيعنطلحةبنموسىعنهذايروىوإنماشيء،جًمِ!النبيعن

بنموسىعن(561)3/البزارورواه)7185(.الرزاقعبدرواهالمرسلوهذا

طلحةبنموسىعنجماعةرواهلحديثا"وهذا:عقِبهوقالمرفوعًا،أبيهعنطلحة

عننبهانبنالحارثإلا،أبيةعنموسيعن:فيهقالأحدًانعلمولامرسلًا،

هذاإلا،أبيهعنطلحةبنموسىعنعطاءروىنعلمولا.السائببنعطاء

المتناهية"العللودا2(50-4/402)("الدارقطني"علل:وانظر."لحديثا

(/2894).
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فيهتجب،نعم:فيقول؟زكاةفيههل:أوسُقخمسةدونعمايُسألأو

.(1(")أوسقخمسةدونفيمازكاةلا":يقولالشرعوصاحب.الزكاة

نكاحها:فيقولوليِّها،إذنبدوننفسَهاأنكحَتْامرأةعنيُسألأو

")2(.باطل"فنكاحها:يقولالشرعوصاحب.صحيح

لا:فيقول؟اللعنةيستحِقَّانهل:لهوالمحلَّلالمحلِّلعنيُسألأو

وجه)3(.غيرفيءسَيمّاللّّهرسوللعنهماوقد.اللعنةيستحقَّان

:فيقول،الإغمامليلةيومًاثلائينشعبانعِدَّةإكماليجوزهل:يُسألأو

فأكمِلواعليكم))فإنَّغُمَّ:لمجم!ماللّّهرسولقالوقديومًا.ثلائينإكمالهيجوزلا

4(.يومًا")ثلاثينشعبانعدَّة

لهانعم،:فيقول؟وسكنىنفقةلهاهل:المبتوتةالمطلَّقةعنيُسألأو

")5(.سكنىولالهانفقة"لا:يقولالشرعوصاحبُ.والسكنىالنفقة

تسليمتين؟الصلاةفييسلِّمأنلهيُستحَبُّهل؟الإمامعنيُسألأو

النبيعننفسًاعشرخمسةروىوقديُستحَبُّ)6(.لاأوذلك،يُكرَه:فيقول

السلام،اللّّهورحمةعليكمالسلام:يسارهوعنيمينهعنيسلِّمكانأنه!يم

يجه.تخرتقدَّم(1)

يجة.تخرتقدَّمقدلحديثوا.مراتئلاث"باطلباطل"باطل:المطبوعةالنسخفي2()

يجه.تخرتقدم)3(

اللَّهُ!كلَئهُ.رَهريرةبيأحديثمن(8101)ومسلم(091)9البخاريرواه(4)

يجه.تخرتقدَّم(5)

المطبوعة.النسخفيوكذا،"يستحبلاولا:كوفي.يستحبلا:يقولأويعني)6(
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ادلّّه)1(.ورحمةعليكم

مكروهةصلاتههل:عنه)2(والرفعالركوععنديديهرفَععمنيُسألأو

:فقالغلا،وربما؛ناقصةهيأو،صلاتهتُكرَهنعم،:فيقول)3(؟ناقصةأو

عنديديهيرفعكانأنه!يهالنبيعننفسًاوعشرونبضعةروىوقد.باطلة

فيها)4(.مطعنلاصحيحةبأسانيد،منهالرفعوعند،الركوعوعند،الافتتاح

مأالرشُّفيهيجزئهل:الطعاميأكللمالذيالغلامبولعنيُسألأو

"يُرَشّ:يقولالشرعوصاحب.الرشُّفيهيجزئلا:فيقول؟الغسليجب

)6(.يغسلهولمبنفسةورشَّه)5(."الغلامبولمن

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

يجة.تخرتقدَّم

".الرفع"أو:بز،

".اهيبزيادة"ناقصةهي"أو:المطبوعةالنسخفي

"،الصلاةفياليدين"رفح:المسألةفيمفردكتابا!هدكدُءوللمؤلفبعضها،تقدَّم

هذا.مشروعناضمنطُبعوقد

حديثمن()526ماجهوابن3(،40)والنسائي)376(،داودأبورواهاللفظبهذا

عليحديثمنصحيحشاهدوله0لينفيه،الطائيالوليدبنيحيىوفية،السمحابي

،(52)5ماجهوابن6(01)والترمذي(7574811،9411،،)563حمدأعند

دافتح:انظر.يضرولا،عليهموقوفا)377(داودأبوورواه0"علية"ينضح:وفيه

"."الصحيحينفيوأصله4(.4)صالكبير(1و"العلل326(1/)"الباري

الغلامبولمنع!ب!ررالنبيرشّفيوانظر.المطبوعةالنسخمنساقط،يغسلهإولم

مسلم"و"صحيح)223(لماالبخاري"صحيحفيمحِصَنبنتقيسأمحديث

.)287(
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لا:فيقولالكُوعين،لىإواحدةبضربةيكفيهل:التيممعنيُسألأو

صريحًانصايكفيأنهعلىنصَّقدالشرعوصاحب.يجزئولايكفي

له)2(.مدفعلاصحيحًا)1(

يجوز.،نعم:فيقوليجوز؟هلبالتمر:الرُّطَببيععنيُسألأو

آذنَّ")3(."لا:فيقولعنهيُسألالشرعوصاحبُ

تكملهل:موتهعندغيرَهميملكلاعبيدستةَأعتقرجلٍعنيُسأَلأو

يجوزلا:فيقول؟سدسُهواحدكلِّمنيعتِقُأو،منهماثنينفيالحرية

فكمَّللمجي!،اللّهرسولبينهمأقرعوقد.منهماثنينفي)4(الحريةتكميل

أربعةً)5(.ب(2141/وأرقَّ،اثنينفيلحريةا

باطلة،هيبل)6(:فيقول؟باطلةأمجائزةهيهل:القرعةعنيُسألأو

غيرفيبالقرعةوأمرَسك!م!م،اللّّهرسولُأقرَعَوقد.لجاهليةاأحكاممنوهي

موضع.

لا)7(؟أمصلاةلههل:وحدهالصفِّخلفيصلِّيالرجلعنيُسألأو

قالوقد.بالإعادةيؤمرولا،صلاةله،نعم:فيقول؟بالإعادةيؤمروهل

.المطبوعفيوكذاصريحًالما،"صحيحًا:ب(1)

تخريجه.سبق)2(

تخريجه.سبق)3(

".الحريةتكمل"لا:المطبوعةالنسخفي)4(

يجه.تخرتقدَّم5()

بل"."لا:المطبوعةالنسخفي)6(

".لهإصلاة:زيادةبعدهاالمطبوعةالنسخفي)7(
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1(.)بالإعادةوأمره"،لهصلاةلا":الشريعةصاحب

:فيقولعذر؟غيرمنالجماعةتركفيرخصةللرجلهل:يُسألأو

")2(.رخصةلكأجدلا":يقولع!ن!مّاتلّهورسول.رخصةلهنعم

ذلك؟يحِلُّهل:سلعةًوباعهمالَهرجلًاأسلفرجلعنيُسألأو

")3(.وبيعسلفيحِلُّ"لا:يقولالشرعوصاحبُ.ذلكيحِلُّنعم:فيقول

وغضبهمنكيرهميشتدُّالطيِّبالسلفكانوقدجدًّا.كثيرةذلكونظائر

أحدقولأو،استحسانأوقياسأوبرأيلمجواللّهرسولحديثَعارضمنعلى

لهيضربمنعلىوينكرون.ذلكفاعلويهجرونكان؛منكائنًاالناسمن

ولا.والطاعةبالسمعوالتلقِّيوالتسليملهالانقيادغيرَيسوِّغونولا،الأمثال

قوليوافقأوقياسأوعمللهيشهدحتىقبولهفيالتوقُّفبقلوبهميخطر

اَلمحهُقَضَىإِذَامُؤمَنَةًوَلَالِمُؤمِنِ)وَمَاكاَنَ:بقولهعاملينكانوابل.وفلانفلان

لَاوَرَئكفَلَا!ه:وبقوله36(،:]الأحزاب!أَقرِهِثممِنْألحيَرَةُلَهُمُيَكُونَاَناَمحْ!إوَرَسُولُهُ،

حَرَجًاأَنفسُهِغمَجِدُوأفِىَلَاثُمَّ!هُضشَجَرَفِيمَايُحَكِّموُكَحَتَّىيُؤمِنوتَ

يجه.تخرتقدَّم(1)

حديثمن297(،)ماجهوابن(،525)داودوأبو(،09451)أحمداللفظبهذارواه2()

انظر:.منهيسمعلم-الأسديمالكبنمسعود-رزينأبوفيه،مكتومابيابن

صححهذلكومع(.01/911)"التهذيبتهذيبو"343()ص"التحصيل"جامع

"المجموخ!فيالنوويوحسنه2(،1/47)لحاكموا(،0481)خزيمةابن

فيالحديثوأصل432(.)ص"المحتاجتحفةافيالملقنوابن(،191)4/

."...أعمىرجلمج!ييهالنبيَّ"أتى:هريرةبيأحديثمن)653(مسلم

يجه.تخرتقدَّم)3(
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مِّنإلَثكُمأيزِلَمَأاَتَّتِعُوأ):وبقوله6،،هالنساء:1!دتمَتلِيمًاوَيسُلِّموأقَضحَتتَمِّمَّا

لىافدُفِعنا.لهاوأمثا3،:]الأعراف!تَذَكَّرُونَمَّاقَلِلادُونِهِءأَؤلِيَابَمِنيَئَبِمُواوَلَارَّقِّيُ

قالمن:يقولوكذا("كذاقالأنه!ي!النبيعن"ثبت:لأحدهمقيلإذازمانٍ

لهحجةًبهبالقائلجهلهويجعل،الحديثصدرفيدفعًاهذاويجعلبهذا؟

أعظممنالكلامهذاأنلعلمنفسهنصَحولوبه.العملوتركِمخالفتهفي

منوأقبح.لجهلاهذابمثلء!ن!ماللّهرسولسنندفعُلهيحِلُّلاوأنه،الباطل

وهذا.السنةتلكمخالفةعلىمنعقدالإجماعأنيعتقدإذ،جهلهفيعذرهذلك

ادلّّهرسولسنةمخالفةعلىاتفاقهملىإينسبهمإذ،المسلمينبجماعةظنٍّسوءُ

بمنعلمهوعدمُجهلُهوهو،جماعالإهذادعوىفيعذرهذلكمنوأقبح.ع!ي!م

.المستعانوادلّّه.السنةعلىجهلهتقديملىإالأمرفعاد،لحديثباقال

رسولبحديثيُعمَل)1(لا:قالالبتةالإسلامأئمةمنإمالميُعرَفولا

لمبهعمِلَمَنالحديثبلغهمَنجهِلفإن.بهعملمَنيُعرَفحتىبم!مماللِّه

القائل.هذايقولكما،بهيعملأنلهيحِلَّ

وأاللّّهكتابمنآيةتفسيرعنسئلإذاوالخمسونَّ:الخامسةالفائدة

بوجوهظاهرهاعنيُخرجهاأنلهفليسغ!يم،ادلّّه)2(رسولعنستةٍ

منالمنحَاستحقَّذلكفعلومَن.وهواهنِحلتهلموافقةالفاسدةالتأويلات

الإسلامأئمةبهصرَّحالذيهوذكرناهالذيوهذا.عليهوالحجرَالإفتاء،

وحديثًا.قديمًااأ511/2

يأتي.فيما"نعرف"حتىوكذالما،نعمل"لا:المطبوعةالنسخفي(1)

".اللّهرسول"سنة:المطبوعةالنسخفي)2(
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ليقال:قالالاعلىعبدبنيونسحدثني:الرازيحاتمأبوقال

فقياسٌ،يكنلمفإن.سنَّةأوقرآنالأصل:الشافعيإدريسبنمحمد

فهومنه)1(،الإسنادوصحَّ!سوادهرسولعنالحديثاتصلوإذاعليهما.

وإذا،ظاهرهعلىوالحديثالفرد)2(.الخبرمنأكبروالإجماع.المنتهى

الأحاديثتكافأتوإذا)3(.بهأولاهاظاهرَهمنهاأشبةَفماالمعائياحتمل

ابنمنقطعَعدامابنثيء،المنقطعوليسأولاها.إسنادًافأصحُّها

وإنما؟وكيفلم؟:لأصليقالولاأصل،علىأصليقاسولاالمسيِّب)4(.

رواه.الحجةبهوقامت،صحَّالأصلعلىقياسُهصحَّفإذا؟لم:للفرعيقال

)5(.حاتمأبيعنالأصمُ

الأركانفيالنظامية"الرسالةفيالجوينيليالمعاأبووقال

وإجراء،التأويلعنالانكفافلىإالسلفأئمةذهب(")6(:الإسلامية

نرتضيهوالذي.لىتعاالرَّبِّلىإمعانيهاوتفويضمواردها،علىالظواهر

"."به:المطبوعةالنسخفي(1)

"!حاتمأبيعند"كذالأنه"المنفرد":المطبوعفيوأثبت"المفرد".:ك2()

."فإذا(":المطبوعةالنسخفي)3(

المطبوعة.النسخفيوكذا"،المسيببن"سعيد:بك،)4(

ابننقلهولكن،الأصمروايةعلىأقفولم.سهوأنهوالظاهرلما،حاتمأبيإابنز:(5)

اجتماع"فيالمؤلفونقلة).178-177)ص"الشافعي"مناقبفيحاتمأبي

وانظر:.(437)صللخطيبلماالكفاية"كتابمن2(24)ص"الإسلاميةلجيوشا

533(./1)لة"والمتفقه"الفقيه

أيضًاالذهبيالنصنقلوقد34(.32-)ص"...النظاميةالعقيدة"بعنوانالمطبوعة)6(

.(474-473/)18النبلاءياأعلام"سيرفي
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وترك،الاتباع)2(فالأول.الامةسلفاتباع1ُ(:عقدًا)بهاللّهوندينرإلا،

متبعة،حجةالأمةجماعإأن:ذلكفيالقاطعالسمعيوالدليل.الابتداع

علىعنهمورضي!صالرسولصحبُدرَجوقد.الشريعةمعظممستندوهو

والمستقلُّون،الإسلامصفوةوهمفيها.ماودركِلمعانيهاالتعرُّصلِتركِ

والتواصدالملَّةقواعدضبطفيجهدًايألونلاوكانوا.الشريعةبأعباء

الظواهرهذهتأويلكانولو.منهاإليهيحتاجونماالناسوتعليمبحفظها،

بفروعاهتمامهمفوقبهااهتمامهميكونأنلأوشكمحتومًاأومسوغًا

عنالإضرابعلىلهمالتابعينوعصرُعصرُهم)3(انصرموإذا.الشريعة

يعتقدأنالدينذيعلىفحقٌّ.المتبعالوجهبأنهقاطعًاذلككانالتأويل

،المشكلاتتأويلفييخوضولاالمحدَثين،"صفاالتار4)5َ(""
عني.در

قولهعلىالوقوفُوسيِّدهمالقُرَّاءإماموعند.لىتعاالرَّبِّلىإمعناهاويكل

)وَاَلزسِخُونَ:بقولهالابتداءثم،العزائممن!اللَّهُإِلاؤتَأوِيلَهُيعَلَمُ)وَمَا:لىتعا

عنسئلإذ)6(مالككلاممناستُحْسِنومما7،.:عمراناَلأ!)5(اَلعِرفِى

:فقال؟استوىكيف،ه:أطه!اشتَوَئأثمَرشِعَلَى!الرَّخمَقُ:لىتعاقوله

بدعة.عنهوالسؤال،واجببهوالإيمان،مجهولوالكيف،معلومالاستواء

تحريف.وهو"عقلًا"،:""النظاميةمطبوعةفي(1)

"."فالأولى:المطبوعةوالنسخ"السير"وفي."و"النظاميةالنسخفيكذا)2(

."السير"فيوكذا"،"تصَّرم:ب)3(

".تنزيه":المطبوعةالنسخوفي".و"النظاميةالنسخفيكذا)4(

".بهامنايقولون":المطبوعةالنسخفيزيد)5(

دا.النظامية"مطبوعةفيوكذا"،أنه":لمطبوعةاالنسخفي)6(
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وقولُه:75،:]ص!يدَئَظًفَتُ)لَا:وقولُهوالمجيء،الاستواءاَيةُفلتُجْرَ

صحَّوما4،11]القمر:!بِأَتحنِنَا)تخرِى:وقولُه127:]الرحمن!رَئِكوَجْهُ)وَيتئ

كلامه.انتهى.ذكرناماعلىوغيرهالنزولكخبرالرسولأخبارمن

()1(السلفأمسلكسلوكُ:للخلَفالصواب:ليالغزاحامدأبووقال

بحثبلا،ورسولهادلّّهقالهوماالمجملوالتصديقالمرسلالإيمانفي

)2(.وتفتيش

الظاهر)4(تغييرعنوالكفُّالاتباع:الحقُّ(")3(:"التفرقةكتابفيوقال

بابوحسمُ،الصحابةبهاتصرِّحلمتأويلات()هابتداععنوالحذرُرأسًا،

ومن:قالأنلىإ.والبحثالكلامفيالخوضعنوالزجرُرأسًا،السؤال

البابهذافتعُكانفإنقطعًا.لاظنًّاالتأويلب،21/]هلىإيبادرمنالناس

يؤثرلمماوكلّ.صاحبُهبُدِّعالعوامِّقلوبتشويشلىإيؤدِّيبهوالتصريح

فيجب،المهمةالعقائدبأصولالجنسهذامنيتعلَّقوماذكرُهالسلفعن

قاطع.برهانبغيرالظواهريغيِّرمنتكفير

المطبوعة.النسخمنأثبتوقد،العلاثالنسخمنساقط""السلفلفظ(1)

".تفتيش"ولا:المطبوعفيأثبت)2(

المؤلفنقلهوقد264(،-263)ص("ليالغزاالإمامرسائلمجموعة"ضمنانظره)3(

.بتصرف

.إالظواهر(":المطبوعفي(4)

مصدرفيلماموافقز(،)كمنوالمثبت.المطبوعةالنسخفيوكذا"إاتباع:ب)5(

النقل.
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ولمنقلُهوتواتَر،نفسهفيالتأويليحتمللمماكلُّأيضًا)1(:وقال

إليهتطرَّقوما.محضتكذيبفمخالفته=برهانٌخلافهعلىيقومأنيُتصوَّر

وإن.بهالقولوجبقاظعًابرهانهكانفإنبعيد،بمجازولوتأويلاحتمالُ

عظموإن.بدعةفهوالدينفيضررُهيعظُمولاغالبًاظنًّايفيدالبرهانكان

كفر.فهوالدينفيضررُه

شدَّدوابل،المجادلاتبهذهبالدعوةالسلفعادةتجرولمقال)2(:

.والسؤال)3(بالبحثويشتغل،الكلامفييخوضمنعلىالقول

الراسخوالإيمان،ضعيفالكلاممنالمستفادالإيمانأيضًا)4(:وقال

البلوغوبعد،السماعبتواترالصِّبافيقلوبهمفيالحاصلُالعوامِّإيمانُ

عنها.التعبيرُيتعذَّربقرائن

جمععلىأمكنهماالإمامُيحرص:ليالمعاأبوشيخناوقالقال)5(:

انتهى..ذلكفيالسلفسبيلسلوكعلىالخلقعامَّة

الشافعيالإماموكلام.وأهلهالكلامذمِّعلىالأربعةالأئمةاتفقتوقد

بهمويُظافيُضرَبونأنهموهو،أصحابهجميععندمعروففيهمومذهبه

علىوأقبلوالسنةالكتابتركمنجزاءهذا:وعشائرهمقبائلهمفي

266(.)صفي)1(

027(.)صفي)2(

".البحث"فيز:)3(

027(.)صفي)4(

الرسائل.مجموعةضمنالمطبوعالكتابفيأجدهلم)5(
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.(1)الكلام

لان:وقال.أظنُّهكنتُماشيءٍعلىالكلامأهلمناطلعتُلقد:وقال

)2(.بالكلاميُبتلَيأنمنأيسَرُالكفرغيرعنهلهيشيءبكلِّالعبدُيُبتلى

ادلّه.إلاإلهلاقولفيحتىشيءكلِّفيأخالفكأناالفرد:لحفصوقال

تكليمًا.موسىكلَّموالذي،الآخرةفييُرىالذيادلّّهإلاإلهلا:أقولأنا

يتكلَّم)3(.ولاالآخرةفييُرىلاالذياللّهإلاإلهلا:تقولوأنت

بنإسماعيلبنإبراهيمَالشافعيُّذكر")4(:"مناقبهفيالبيهقيوقال

أقوللست.اللّّهإلاإلهلا:قولهوفيشيء،كلِّفيلهمخالفانا:فقال،عُليَّة

وذاك،حجابوراءمنموسىكلَّمالذيادلّهإلاإلهلا:أقولأنا.يقولكما

.حجابوراءمنموسىأسمَعَهكلامًاخلقالذيادلّّهإلاإلهلا:يقول

بهوصفكماهوالذيدلّه"الحمد(:(")ْ"رسالتهخطبةأولفيوقال

يوصفلابأنهتصريحوهذا."خلقهمنالواصفونبهيصفهماوفوقنفسَه،

وغيرهمالمتكلمونبهيصفهعماويتنَّزهلىيتعاوأنه،نفسهبهوصفبماإلا

نفسه.بهيصفْلممما

.(1/462)للبيهقى"الشافعي"مناقبانظر:(1)

.(454-1/534)السابقالمصدرانظر2()

.مشهورةفهيالقراَنخلقفيالفردلحفصالشافعيمناظرةأما.عليهأقفلم)3(

(4)(1/904).

يبلغ"ولا:وقبله".خلقُهبةيصفه..".8(:)صالمطبوعة""الرسالةفيالنص)5(

".عظمتهكنهالواصفون
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بيأسمعتُ:السِّجزيحامد)1(بنمحمدبنأحمدنصرأبووقال

العلمأهلتوحيد:فقالالتوحيد؟ما:سريجبنالعباسلأبيقلت:يقول

وتوحيدُ.ادلّهرسولمحمدًاوأنادلّهإلاإلهلاأنأشهد:المسلمينوجماعة

لمجكّلادلّّهرسولبُعِثوإنما،والأجسامالأعراضفيالخوضُ:الباطلأهل

2(.ذلان)بإنكار

منورسولهادلّّهعلىالكذبَيخشىلاكيف:العلمأهلبعضوقال

هيالتيالمستكرهةوالمجازاتالمستنكرةالتأويلاتعلىكلامهيحمل

نأنفسهعلىيأمنوهل؟لهدايةوابالبيانمنهاأولىوالاخاجيبالألغاز

قال(؟18]الأنبياء:نَصِفُونَ!اَئوئلُمِمَّا)وَلَكُمُ:فيهماللّهقالممنيكون

يأمنوهل)3(.القيامةيوملىإكذبًاواصفٍلكلِّأ،]216/وادلّّههي:لحسنا

ابنقال(؟152:]الأعراف!اَلمُفتَرِينَنَجْزِىلِكَ)كذَ:لىتعاقولهيتناولهأن

)4(.القيامةيوملىإالأمةهذهمنمفترٍلكلِّهي:عيينة

إنمافإنهم،المرسلينإلاخلقُهبهيصفهماكلِّعننفسهسبحانهنزَّهوقد

العِزَترضًارَبِّرَفِّيَسُئحَنَ):لىتعافقال،بهيصفوهأنلهمأذِنبمايصفونه

."خال!د(":المطبوعةالنسخوفي.التوثيقومصادرالثلاثالنسخفيكذا(1)

كما"الكلامأهلعلىردِّه"فيالسلميالرحمنعبدأبوالسجزينصرأبيعنرواه)2(

داالحجة"فيالسلميطريقومن87(.86-)ص"المقرئالفضلابي"منتخبفي

386(.385-/4)للهروي"وأهلةالكلاموإذم(701)صللتيمي

بنحمادطريقمن)4563(("الشعب"فيوالبيهقي)93636(،شيبةأبيابنرواه)3(

صحيح.وإسناده،لحسناعن،أيوبعنزيد،

الشيخ.بيألىإ565()3/المنثور""الدرفيالسيوطيعزاهوقدمسندًا،أجدهلم(4)
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لى:تعاوقال،،181-018:]الصافات!آئمُرْسَلِب%عَلَى!وَسَنَئميَصِفُوتَ

.،061-951:فات]الصا!آلمُخلَصِينَإِلَّاعِبَادَأدلَّهِ!عًايَصِفُويئَأللَّهِسُتحَشنَ)

يدلَّولميُرِدهالمالتيبالتأويلاتورسولهاددّهكلامَالمتأولينويكفي

نصوصعلىآراءهموقدَّموا،ادلّّهعلىيهمبرأقالواأنهمادلّّهكلامُعليها

بابِأيَّعلمواولو.ورسولهادلّّهكلامعلىعيارًا1()آراءهموجعلوا،الوحي

وأيَّبها،هدمواللاسلامبناءٍوأيَّ،الفاسدةبالتأويلاتالأمةعلىفتحواشرٍّ

لىإالسماءمنيخِرَّ)2(أنأحدُهملكاناستباحوها=وحصونمعاقل

ذلك.منشيئًايتعاطىأنمنإليهأحبُّالأرض

تأوَّلهفيمالهعذرًاالمتأولونتأوَّلهماجعلقدباطلٍصاحبِوكلُّ)3(

المنكرةالطائفةفتأولتلكم؟وأباحهالتأويلعليَّحرَّمالذندما:وقالهو،

بل،الصفاتمنكريتأويلجنسمنتأويلهموكان-المعادنصوصللمعاد

نحنكيف:وقالوا-التأويلينبينوازنمنيعرفهاعديدةلوجوهمنهأقوى

الوحيونصوص:قالوا؟تأويلكمعلىأنتموتؤجَرونتأويلناعلىنعاقَب

أبيَن،عليهاالنصوصودلالةبالمعاد،نصوصهمنوأكثرأظهربالصفات

نصوصتأويللنايسوغولاظاهرَها،يخالفبماتأويلهايسوغفكيف

المعاد؟

"وجعلوها".:المطبوعةالنسخفي(1)

أخرىنسخفيوكذايخرّ".أن0..وكان":ب،كوفييخِرَّ(".لأنأحدهم"وكانز:)2(

وعليه،النسخمنسقطقدلوجوابيكونأنيبعدفلا،المطبوعتعليقمنيظهركما

."...احدهم"وكان:لجملةاهذهعطفُكان

"."فكلّ:المطبوعةالنسخفي)3(
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وغيرهمالراشدينلخلفاءافضائلأحاديثفيالرافضةفعلتوكذلك

والشفاعة،الرؤيةأحاديثتأويلفيالمعتزلةفعلتوكذلك.الصحابةمن

الخوارجمنوغيرهمالحروريةوكذلكالقدر،نصوصفيالقدريةوكذلك

طردتوالباطنيةالقرامطةوكذلك.مذاهبهمتخالفالتيالنصوصفي

كلَّه!الدينَوتأولت،القَريِّعلىالواديَ(1وطمَّ!)،البابَ

اللّهيُرِدهلمالذيالتأويلمنهوإنما)2(والدينالدنياخرابفأصلُ

أنبيائهمعلىالأمماختلفتوهل.مرادهأنهعلى)3(دلَّولا،بكلامهورسوله

فمن؟بالتأويلإلاصغيرةأوكبيرةفتنةالأمةفيوقعتوهل؟بالتأويلإلا

بالتأويل؟إلاالفتنفيالمسلميندماءأريقتوهل.إليهادُخِلبابه

تزللمالرسلأديانسائربل،فقطالإسلامبدينمختصاهذاوليس

ماالفسادمنعليهافدخل،التأويلدخلها)4(حتَّىوالسداد،الاستقامةعلى

العباد.ربُّإلايعلمهلا

كتابفيونحوه.دا"الواديلىإبتعديتهوالمطبوعةلخطيةاالنسخفيالفعلوردكذا(1)

".القَريعلىالواديَفطمُّوا،تحاديةالاطائفة"وجاءت:72(24/)"الروحلا

:والقري.عليهوأتىالقريَّفدفن،سيلهجرىأي("،القريعلىالوادي"طمَّ:والمثل

فلاالشيء،علىطممتُه:يقالولا.يطُمُّالذيهوفالوادي.الروضةفيالمإءمجرى

ويضرب.""الروحكتابعلىتعليقيوانظر."القريعلىالواديَفلانٌ"طمَّيصح

282(./1)"الأمئالمجمع"انظر:.حدَّهالشرّتجاوزعندالممل

والدنيا"."الدين:المطبوعةالنسخفي)2(

.زمنأثبتماوالصواب،المطبوعةالنسخفيوكذا""عليه:ب،ك)3(

عليها"."دخلز:عداما)4(
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المتقدِّمة،الكتبفي!لمجمّمحمدنبوةبصحةالبشاراتتواترتوقد

من-عنهمسبحانهأخبركما-فأفسدوهاالتأويلاتِعليهاسلَّطواولكن

التيبالتأويلاتالمعائيتحريف:فالتحريف.والكتمانوالتبديلالتحريف

جحدُه.:والكتمانآخر.بلفظلفظتبديل:والتبديل1(،)المتكلميُرِدهالم

المسيحدينتأملتوإذا.والمللالاديانغُيِّرتمنهاالثلاثةالأدواءوهذه

يكادلابمابالتأويل)2(فسادهلىإتطرَّقوا(ب2/]16إنماالنصارىوجدت

التأويل.بابمنذلكلىإودخلوا،الأديانمنشيءفيمثلُهيوجد)3(

الرسلدياناتإفسادلىإتطرَّقواإنماجميعهمالأممزنادقةوكذلك

خطُّوا.نقطهوعلىبنَوا،أساسهوعلىدخلوا،بابهومن،بالتأويل

وبحسب،التأويلعلىلهمالباعثبحسب،عديدةأصنافوالمتأولون

قصدُهفسدمَنالباطلالتأويلفيتوغُّلًاوأعظمُهمووفورها.أفهامهمقصور

منفمنهمانحرافًا.أشدَّتأويلهكانفهمُهوقصَرقصدُهساءفكلَّما،وفهمُه

الحق.منبصيرةعلىيكونبل،شبهةغيرمنهوًىلنوعتأويلهيكون

ومنهمالحقَّ)4(.عليهأخفَتْلهعرضتشبهةٍلنوعتأويلهيكونمنومنهم

العلم.فيوالشبهةالقصد،فيالهوى:الأمرانلهيجتمعمن

بها".":زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

"."إفساده:المطبوعةالنسخفي2()

"."قط:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)3(

شبهة،غيرمنهدىلنوعتأويلهيكونمن"ومنهم:زيادةالمطبوعةالنسخفيبعده)4(

تحريفالزيادةهذهفي""هدىلفظأولًا::قلت."لحقامنبصيرةعلييكونبل

لتكرارها.معنىفلاسطر،قبلبعينهاالسابقةهيالعبارةهذهثم"،"هوى
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وسبعينثلاثعلىالأمةهذهوافتراقالكتابينأهلفافتراق،لجملةوبا

وصِفِّينلجملايومالمسلميندماءأريقتوإنما.التأويلأوجبهإنمافرقة

منالإسلامأعداءدخلوإنما.بالتأويلجرًّاوهلمَّالزبيرابنوفتنةلحَرَّةوا

فما.التأويلبابمنوالنصيريةوالإسماعيليةوالباطنيةوالقرامطةالمتفلسفة

المتأولين،منإمَّامحنتهفانَّ،التأويلوسببهاإلاقطُّبمحنةالإسلامامتُحِن

(1فيه)وخالفوا،التأويلمنارتكبوامابسببالكفارُ،عليهميسلَّطأنوإما

لأباطيل.باوتعلَّلوا،التنزيلظاهرَ

رفعحتىالتأويلغيرُ-أسلمواوقد-جَذيمةبنيدماءَأراقالذيفما

؟)2(.لهمأمواوأخذبقتلهمالمتأوِّلفعلمنادلّّهلىإوتبرَّأيديه!ك!يمّادلّّهرسولُ

موافقةعنالحديبيةاكأيلَّهُعَن!يومَرَالصحابةتأخّرَأوجبالذيوما

حتى،طاعتهعنلتأخّرهمغضبهاشتدَّحتى،التأويلغيرُ!تماللّهرسول

التأويل؟ذلكعنرجعوا

فيماالامةوأوقعوعدوانًاظلمًاعثمانالمؤمنينأميردمَسفَكَالذيوما

التأويل؟غيرُالاَنحتىفيهأوقعها

التأويل؟غيرُبيتهوأهلالحسينوابنهاللَّة!كَئهُرَعليٍّدمَسفَكالذيوما

التأويل؟غيرُوأصحابهياسربنعماردمَأراقالذيوما

جبيربنوسعيدعديبنوحُجْرالزبير]ابن()3(دمَأراقالذيوما

إوخالفوا:المطبوعةالنسخوفي.أثبتماالصوابولعل"،في":لخطيةاالنسخفي(1)

."التنزيلظاهر

.مرةغيرتقدَّم2()

الخطية.النسخمنساقطالمعقوفينبينما)3(
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التأويل؟غيرُالأمةساداتمنوغيرهم

التأويل؟غيرُمسلمأبيفتنةفيالعربدماءعليهأريقتالذيوما

عجَّتحتىالسياطوضربالعقابينبينأحمدالإمامَجرَّدالذيوما

التأويل؟غيرُربهِّالىإالخليقة

فيالعلماءمنخلقًاوخلَّدالخزاعينصربنأحمدالإمامقتلالذيوما

التأويل؟غيرُماتواحتىالسجون

غيرُأهلهاردُّواحتىالإسلامدارعلىالتتارسيوفَسلَّطالذيوما

التأويل؟

بابمنإلاوالاتحادالحلولأهلمنالإلحادطائفةدخلتوهل

ويل؟التأ

عبادَهتعليمهفيادلّّهلحكمومناقضةًمضادّةًإلاالتأويلبابُفُتِحوهل

بالالغازفالتأويل؟إياهبتعليمهالإنسانعلىكتابهفيامتنَّ)1(الذيالبيان

دفعبينفرقوهل.والتبيينبالبيانمنهلىأووالأغلوطاتوالأحاجي

الباطلةبالتأويلاتبهوأمرتاللّهعنالرسلبهأخبرتماحقائقأ(2/]17

ردُّوذاك،ومعاندةجحودردُّهذاولكن؟قبولهوعدمردِّهوبين،لهالمخالفة

ومصانعة!خداع

مناهحعنب"الكشفالمسمَّىكتابهفيالمالكيرشدبنالوليدأبوقال

فَىألَذِينَ)فَأَمَا:قالأنلىإ،الشريعةعلىوجنايتهالتأويلذكروقد2(،")الأدلت

".اللّه"امتن:لجلالةالفظبعدهزبدالمطبوعةالنسخفي(1)

.(941-481)ص)2(
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لجدلاأهلوهؤلاء17:عمرانآلأ(1!)مِنْهُلشًبَهَمَافيًتبِعُونَزَلغبرقُلُوبِهِض

مماكثيرًاتأولواأنهمالصنفهذامنالشريعةعلىعرصلماوأشدُّ.والكلام

أمروإنما،بهالمقصودهوالتأويلهذاإنوقالوا:،ظاهرهعلىليسظنُّوه

هذامنباللّّهونعوذ.لهمواختبازًالعبادهابتلاءًالمتشابهصورةفيبهاللّّه)2(

الوضوحجهةمنمعجِزًاجاءإنماالعزيزاددّهكتابإن:نقولبل،بالدّهالظن

متشابه،إنه:بمتشابهليسفيماقالمَنالشارعمقصدمنأبعد)3(فما،والبيان

هذااعتقادهوفرضكمإن:الناسلجميعوقال،بزعمهالمتشابهذلكأوَّلثم

نإقالوا:مماذلكوغيرالعرشعلىالاستواءآيةفيقالوهمامثل!التأويل

متشابه.ظاهره

أنهابهاالقائلونزعمالتيالتأويلاتفأكثر،لجملةوباقال)4(:ثم

.برهانعليهايقومليسوُجِدتتُؤُمِّلتإذاالشرعمنالمقصود

الذيهوأوَّلهماأنوزعمالشرعمنشيئًاأوَّلَمَنومثالُ(:قال)هأنلىإ

صحةليحفظماهر،طبيبركَّبهقددواءٍلىإأتىمَنمثالُالشرعُقصده

لرداءة،الأعظمالدواءذلكيلائمهفلم،رجلفجاءالأكثر،أوالناسجميع

."وأما(":النسخفي(1)

فيممابدلًاالمطبوعفيذلكفأثبتاللّه"،"أتى":"الكشفوفي.النسخفيكذا)2(

الخطية.النسخ

غيرالنسخفيماأنوزعم"،"الكشففيجاءكماأبعد"ما"فإذا:المطبوعفيأثبت)3(

مستقيم.

.(941)صفي)4(

.(051-941)صفي)5(
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الأدويةتلكبعضأنفزعم،الناسمنللأقلِّإلايعرضليسبهكانمزاجٍ

يُرِدلمالمنفعةالعامِّالدواءذلكفيالأولالطبيبُ)2(باسمهصرَّح)1(التي

عليه،الاسمبذلكيدلأناللسانفيالعادةجرتالذيالعامَّالدواءذلكبه

فأزال.بعيدةباستعارةبذلكعليهيدلأنيمكنمماآخردواءًبهأرادوإنما

الذيالدواءَبدلهفيهوجعل،الأعظمالمركَّبذلكمنالأولالدواءذلك

.الأولالطبيبقصدهالذيهوهذا:للناسوقال،الطبيبقصدهأنهظنَّ

هذاعليهتأولهالذيالوجهعلىالمركَّبالدواءذلكالناسفاستعمل

أمزجةبفسادفشعروا،آخرونفجاء.الناسمنكثيرأمزجةففسدت،المتأوِّل

بدواءأدويتهبعضبدَّلوابأنإصلاحهفراموا،المركَّبالدواءذلكمنالناس

النوعغيرالمرضمننوعٌللناسذلكمنفعرض،الأولالدواءغيراَخر

والثائي،الأولالتأويلغيرالمركبذلكأدويةفيفتأول،ثالثفجاء.الأول

المتقدمين.النوعينغيرالمرضمنثالثنوع)3(للناسذلكمنفعرض

للناسمنهفعرض؛المتقدمةالأدويةغيردواءًاَخرفتأول،رابعمتأولفجاء

المتقدمة.الامراضغيرالمرضمنرابعنوع

مطبوعةفيوكذا22(،0)6/"التعارضو"درء،والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا(1)

دا،بعض"لكلمةصفةوهو("،الذي":الصوابفان!غريبوهو،نفسة"الكشف"

.(1/251)"عقالصوا"مختصرفيوكذا."باسمه"فيالمذكرالضمير:والعائد

منالنسخةفيماغيَّرالناشرينبعضأنوالظاهرباسمها("،9:المطبوعةالنسخفي)2(

فيالمركَّبالعامّالدواءذلكمنالمقصودالدواءتذكيرلىإناظرغير""التيأجل

الاَتي.الكلامسائر

فىلماموافقك()ز،منوالمثبت.المطبوعةالنسخفيوكذالا،ذلكمن"للناس:ب)3(

النقل.مصدر
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التأويلالناسوسلَّط،الأعظمالمركَّبالدواءبهذاالزمانطالفلما

حتى،شتَّىأمراضللناسمنهعرضوبدَّلوها=وغيَّروها،أدويتهعلى

أكثرحقِّفيالمركبالدواءبذلكالمقصودةالمنفعة،ب2/]17فسدت

الشريعة،مع1()الشريعةهذهفيلحادثةاالفرقحالةهيوهذه.الناس

،الأخرىالفرقةتأولتهالذيالتأويلغيرتأولتمنهمفرقةكلَّأنوذلك

ممزَّق،كلَّالشرعُتمزَّقحتى،الشرعصاحبُقصدهالذيهوأنهوزعمت

.الأول)2(موضوعهعنجدًّاوبعد

يعرضهذامثلأنعليهوسلامهاللّّهصلواتالشرعصاحبُعلمولما

فيكلُّها،فرقةوسبعينثلاثعلىأمتي"سنفترق:قالشريعتهفي-بدَّولا-

تؤوِّله.لمو،الشرعظاهرسلكتالتي:بالواحدةيعني")3(،واحدةإلاالنار

الفسادمنالوقتهذافيالشريعةهذهفيعرضماتأمَّلتَإذاوأنت

صحيح.المثالهذاأنتبيَّنتَالتأويلقبلمنفيهاالعارض

ثم،بعدهمالمعتزلةثم،الخوارجهمالأعظمالدواءهذاغيَّرمنوأول

4(.القَريِّ)علىالواديفطمَّحامد،أبوجاءثم.الصوفيةثم،الأشعرية

كمايديَّبينالتيالطبعةوفي.""الكشفعلىوأحالدا،الطريقةدا:المطبوعفيأثبت(1)

.(2514/)"و"الصواعق2(12)6/("التعارضادرءوفيهنا

داالتعارضدرء"فيو.تحريفولعله،"الكشف"طبعةفيوكذا،دا"موضعة:ب2()

(.ك)ز،منأثبتكما(2614/)"و"الصواعق2(22)6/

لحديثوا،أنسحديثمن)3993(ماجهوابن(،0221،94721)8حمدأرواه)3(

"المسند".محققيوتعليق2()30"الصحيحة"السلسلةانظر:.بشواهدهحسن

قريبًا.المثلهذاسبق)4(
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.(1)بلفظهكلامههذا

قديمًاالأممَنالوماوالدينالدنياعلىالتأويلجناهمانستوعبذهبناولو

.المستعانواللّهأسفار)2(.عدَّةذلكلاستدعىالفسادمنبسببةوحديثًا

المفتيفتوىبمجردالعملله)3(يجوزلا:لخمسونواالسادسةالفائدة

لمجت!اله:لقولهفيها،وتردَّد)4(،فتواهمنصدرهفيوحاك،نفسهتطمئنَّلمإذا

يستفتيأنعليهفيجب")5(،وأفتَوكالناسوإأفتاك...نفسَك"استفتِ

الباطنفيالأمرأنيعلمكانإذاادلّّهمنالمفتيفتوىتخلِّصهولاأولًا.نفسه

))منع!يم:النبيقالكما،بذلكلهالقاضيقضاءينفعهلاكما،أفتاهمابخلاف

نار(")6(.منقطعةلهأقطعفإنما،يأخذهفلااخيهحقِّمنبشيءلهقضيتُ

فتوىمجرَّدَأنالمستفتييظنَّ)7(فلاسواء.هذافيوالقاضيوالمفتي

سواء،الباطنفيبخلافهالأمرأنيعلمكانإذا،عنهسألمالهتبيحالفقيه

درء"وانظر:هنا.ممابأطول4(17-404)2/"الصواعق"فيالمؤلفنقله()1

.(222-6/212)يارضلتعاا

جنايةفيهنذكركتابًااللّةشاءإن"وسنفرد82(:)ص"العليلشفاء"فيوقال)2(

زيدأبوبكرللشيخ"الجوزيةقيم"ابن:وانظر."والدينالدنياعلىالمتأويلن

2(.48)ص

المطبوعة.النسخمنساقط"له")3(

.زمنأثبتماتصحيفأنهوالظاهر.المطبوعةالنسخفيوكذا"،داقبولة:ب(4)

يجه.تخرتقدَّم5()

يجه.تخرتقدَّم)6(

".يظنولا":المطبوعةالنسخفي)7(
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به،لجهلهأوفيه،لشكّهأو،الباطنفيبالحاللعلمهصدرهفيحاكأوتردَّد

بالكتاب1(تقيُّده)عدمَأو،فتواهفيمحاباتَهأو،المفتيجهلَلعلمهأو

وغيرللسنةالمخالفةوالرُّخَصلحيلبابالفتوىمعروفلأنهأو،والسنة

كانفإنإليها.النفسوسكونبفتواهالثقةمنالمانعةالأسبابمن،ذلك

لهتحصلحتىوثالثًاثانيًاسألالمفتيلأجلوالطمأنينةالثقةعدمُ

ادلّّهتقوىوالواجبوسعها،إلانفسًاادلّّهيكلِّففلايجدلمفإن)2(.الطمأنينة

الاستطاعة.بحسب

استفتاءيجوزفهلالاَخر،منأعلمأحدهمامفتيانالبلدفيكانفإن

لأصحابوجهانوهماللفقهاء،قولانقيه؟الفاضلوجودمعالمفضول

فوجود،وحدهكانإذاقولُهيُقبَلأنهرأىذلكجوَّزفمنحمد.وأالشافعي

:قالاستفتاءهمنعومنكالشاهد.قولهقبولمنيمنعلامنهأفضلهومن

الأعلمبفتوىالظنوغلبةُ،الإصابةالظنعلىيغلِّبماحصولالمقصود

(ا2/]18بديانةترجَّحإنالمفضولبأنالتفصيل:لحقُوا.فيتعيَّن،أقوى

نإجائزالمفضولفاستفتاءالفاضلُ،ذلكوعدِمَ،للصواب)3(وتحرٍّوورع

أعلم.واددّه4(.)لىأوالأعلمفاستفتاءُوإنَّاستويا.يتعيَّنلم

لمأو،السائللسانالمفتييعرفلمإذا:لخمسونواالسابعةالفائدة

محضخبرلأنهبينهما،واحدجمةُترأجزأ،المفتيلسانالمستفتييعرف

"."تقييده:المطبوعةالنسخفي(1)

.(65)صلاالفتوىصفة":انظر21(

تحرّ".أوورعإأو:المطبوعةالنسخفي)3(

.(134)ص"والمستفتيالمفتي!أدبانظر:4()
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الواحدبترجمةالاكتفاءهذاوطرد1ُ(.)الدياناتكأخباربواحد،فيهفيكتفَى

يديبينوالإنكاروالإقرار،والدعوى،والرسالة،والتعديللجرحافي

واختارها،حنيفةبيأمذهبوهي.الروايتينإحدىفي،والتعريف،لحاكما

الخبر)2(.مجرىلهاإجراءًبكرأبو

لهاإجراءً،اثنينمنأقلُّالمواضعهذهفييقبللا:الثانيةوالرواية

وتُثبت،الحاكمعندالإقرارتُثبتلائهاسبيلها،بهاوسلوكًا،الشهادةمجرى

شاهدإقرارهعلىشهدلوكماالعدد؛لىإفافتقرت،وجرحهمالشهودعدالة

خبرفإنه،والسؤالالفتوىجمةتربخلافوهذا.بهيكتفىلافإنهواحد،

فافترقا.،محض

فان،عديدةلصورمحتملًاالسؤالكانإذاوالخمسونَّ:الثامنةالفائدة

وإنمنها.واحدةصورةعنيُجبلمعنهاالمسؤولَالصورةَ)3(يعلملم

يتوهملئلايقيِّدولكن،لجواببايخصهاأنفلهعنهاالمسؤولالصورةعلم

المسؤولكانأو،وكيتكيتالأمركانإن:فيقولغيرها،عنلجواباأن

فيفصل،بجوابصورةكلَّيُفردأنولهكذا)4(.لجوابفاوكذا،كذاعنه

قسم.كلِّحكمَويذكر،المحتملةالأقسام

الحِيَل،تعليملىإذريعةأنهأحدهما:.لوجهينذلكمنبعضهمومنع

سببأنه:الثائيشاء.حيثمنوخروجهالمستفتيلدخولبابٍوفتحُ

".والطب":زيادةالمطبوعةالنسخفيبعده)1)

84(./1)4""المغنيانظر:.الخلالغلامالعزيزعبدبكرأبا:يعني)2(

إ.!المفتي:زيادةبعدهاالمطبوعةالنسخفي)3(

وكذا،."كذا:المطبوعةالنسخفي4()
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1(.)مقصودهفيضيعالعامِّي،فهمعلىالأقسامتلكأحكاملازدحام

يستحَبُّ-بل-يكرهولا،ذلكاستلزمحيثفيكره.التفصيل:والحقُّ

منكثيرفي!يمالنبيُّفصَّلوقد.لبسوإزالة،وبيانإيضاجزيادةفيهكانإذا

امرأته:جاريةعلىوقعالذيفيكقولهكذا،فالأمركذاكانإن:بقولهأجوبته

مطاوعتَه)2(كانتوإنمثلُها،لسيدتهاوعليه،حُرَّةفهياستكرههاكانإن

مثلُها()3(.لسيدتهاوعليه،]لهفهي

المفتيرأىإن:لهالتفطنينبغيمماوهي،لخمسونواالتاسعةالفائدة

منه،فليحترزلجوابايُفسدمابهيُلحَقأنيحتملبياضًاالسطورخلال

نأوإما،الورقةغيربكتابة4()يأمرهأنفإما.مكروهعليهذلكمندخلفربما

الوثائقكُتَّإبُمنهيحترزكمابشيء،يشغلهأوالبياضعلىيخُطَّ

لمكاتيب)5(.وا

الذيوهذاأحد.بكلِّظنهيُحسنولافطنًا،حذرًافليكن،لجملةوبا

فييجيبثم،ورقةفيعندهالسؤاليقيِّدكانأنهعلىالمفتينبعضَحمل

ثم،عندهمنورقةفيالسؤاليكتبب(]218/كانمنومنهم.السائلورقة

57(.)ص"الفتوىو!صفة(13ه)ص"لمفتياأدب":انظر(1)

(".إطاوعتهبلفظمرةغيرالحديثسبقوقد.النسخفيكذا)2(

النسخفيالحديثأكملوقد.الثلاثالنسخفيبياضالمعقوفينبينماموضحفي)3(

الثامنةالفائدةفيسبقمماأخذًايك!ر"فتاويهفيكثير"وهذا:زيادةمعالمطبوعة

أظن.فيماعشرة

إيأمرلا0:المطبوعةالنسخوفي.""يلزمه:ك(4)

58(.)ص!الفتوىوإصفة(137)!ص"المفتي!أدبانظر:)5(
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الأحوالقرائنعلىوالاعتماد،بلازمذلكمنشيءوليس.لجوابايكتب

.والعادةالواقعومعرفة

نألهفينبغي،ودينهبعلمهيثقمنعندهكانإن:الستونالفائدة

علىيستعينأنبهاوارتفاعًا،بنفسهذهابًالجواببايستقلَّولا(.1)يشاوره

علىسبحانهأثنىفقد،الجهلمنوهذا.العلمأهلمنبغيرهالفتاوى

]آل!ألأَهيفِى)وَشَإوِرهُغ!د:لنبيِّهوقال،بينهمشورىأمرهمبأنَّلمؤمنينا

.،951:عمران

منلهافيستشيرظايبهكَئهُددَّهالخطاببنبعمرتنزلالمسألةكانتوقد

عباسابنَيشاوركانحتى،وشاورهمجمعهموربما،الصحابةمنحضر

والزبيروطلحةوعثمانعليًّايشاوروكانسنًّا.القومأحدَثُذاكإذوهو

تمرينَبذلكقصَدإذاسيَّماولا)2(،وغيرهمعوفبنالرحمنوعبد

أذهانهم.وشحذ،وتعليمهم،أصحابه

علىالمسألةَالعالمإلقاء"باب")3(:"صحيحهفيالبخاريقال

4(.)"أصحابه

.(58)ص"الفتوىو"صفة(138)ص"المفتي"أدبانظر:(1)

8(،)30""المدخلفيوالبيهقي(،1)39لاالفاصل"المحدثفيالرامهرمزيرواه2()

البعض.وتقدم،قصةغيرفيعنهثابتوهو

)61(.الحديثقبلالعلمكتابفي)3(

الإمامطرح"باب:""الصحيحفيالبابولفظ.والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا)4(

فياختلافلىإإشارةتردولم"العلممنعندهمماليختبرأصحابهعلىالمسألة

22(./1)الأميريةالطبعةفيالمذكورةالنسخفياللفظ
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ذلكيعارِضلمماهذاعنها.سئلالتيالمسألة:عليهمألقىماوأولى

لبعضمفسدةأو،للأذىتعريضهأوالسائلسرِّإفشاءمنمفسد!

ذلك.يرتكبأنلهينبغيفلا،لحاضرينا

منيطَّلعونوالطبيبوالمعبِّرفالمفتيالرؤيا.عابرفيلحكماوكذلك

الستراستعمالفعليهم،غيرهمعليهيطَّلعلاماعلىوعوراتهمالناسأسرار

.إظهارهيحسنلافيما

لحديثباالدعاءيُكثِرأنلمفتيباحقيق:والستونالحاديةالفائدة

،والأرضالسمواتفاطرَ،سرافيل!ماوميكائيلجبريلربَّ"اللهم:الصحيح

اهدنييختلفونَّ.فيهكانوافيماعبادكبينتحكمأنت؛والشهادةالغيبعالم

")1(مستقيمصراط[لىتشاءمنتهديإنك،بإذنكالحقِّمنفيهاختُلِفلما

"يا:يقولالمسائلعليهأشكلتإذاوكان.بذلكالدعاءكببيروكانَّشيخنا

جبلبنبمعاذاقتداءًبذلك)3(الاستعانةويُكثر،)2("إبراهيممعلِّمَ

رآهوقد،موتهعندالسَّكسَكييُخامِربنلمالكقالحيثادلَّّة!لكَنهُ)4(رَ

علىأبكيولكن،منكأصيبهاكنتُدنياعلىأبكيماوادلّّه:فقال،يبكي

إنَّاكأيلَّهُعَتهُ:رَجبلبنمعاذفقال.منكأتعلَّمهماكنتُاللذينوالإيمانالعلم

عند:أربعةعندالعلماطلب.وجدهماابتغاهمامنمكانهما،والإيمانالعلم

اكأيلَّهُعَتفَا.رَعائشةحديثمن77(0)مسلمرواه(1)

.محذوف:يعنيالحاء،حرففوقةولكن"،علِّمني":بعدهزفي)2(

.المطبوعفيوكذا"،"الاستغاثة:ب،ك)3(

شيخلسيرةلجامعا)ضمن"تيميةابنمؤلفات"أسماءرسالتهفيرُشيِّقابنذكره)4(

93(.38-)ص"الدرية"العقودوانظر:.283(ص:الإسلام
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وذكر-الأشعريموسىوأبيمسعود،بناللّّهعبدوعندالدرداء،أبيعويمر

فعليكأعجَز،عنهالأرضأهلفسائرُهؤلاء،عنه!زفان1(،-)الرابع

)2(.إبراهيمبمعلِّم

الَّامَالختَنَآفًآلَاعِتمَ)سُثحَئكَالإفتاء:عنديقولالسلفبعضوكان

32()3(.:]البقرةاَلحكِيوُ!اَثعَلِيمُاَنتَانَّكَ

)4(.باللّهإلاقوةولاحوللا:يقولمكحولوكان

باللّه)5(.إلاقوةلا،اللّّهشاءما:يقولمالكوكان

وَاَظُلعُقدَ!أَترِىلى!وً!ئزِصَذرِىلِىألثهـحَ)رَبِّ:يقولبعضهموكان

.(6()82-2ة:]طه!فَولى!يَقمًهُوأ!رلّسَافِى

بينليجمعواوسدِّدئي،واهدِئي،وفِّقني،اللهم:يقولبعضهموكان

سبق.كما،سلامبنادلّهعبدهو)1(

.الكتابأولفيتقدم)2(

6(.0)ص"الفتوىو"صفة(041)ص"المفتي"أدب:انظر)3(

الترمذيروىوقد60(0-95)ص"الفتوىصفةوإ(041)صلماالمفتيأدب":انظر(4)

:قال،مكحولعنالغاز،بنهشامظريقمن03(4)47شيبةأبيوابن36(،0)1

منبابًاسبعينعنهادلّهدقع،إليهإلاادلّهمنملجأولا،باددّهإلاقوةولاحوللا:قالمن

صحيح0وإسناده.الفقرأدناهاالضر،

ذكركما"الفتوىصفة9و"المفتي"أدبوفي(.1/291)"المدارك!ترتيبانظر:)5(

.مكحولعن

.(041)ص"والمستفتيالمفتيأدب":انظر)6(
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.(1)لحرمانوالخطأامنوأعِذئي،والثوابالصواب

أقوىمنفرأيناه2(،ذلك)نحنوجرَّبنا.تحةالفايقرأبعضهموكان

الإصابة.أسباب

وصدقالقصد،وخلوص،النيةحسنعلىكلِّهذلكفيوالمعوَّل

مَنيرُدُّلافإنهوالأنبياءالرسلمعلِّمالأولالمعلِّممنالاستمدادفيالتوجُّه

ونصيحتهم،عبيدهوإرشاد،دينهلتبليغإليهالتوجهأ،2/]91فيصدَق

لمذلكفيورغبتهنيتهصدقتفإذا.علمبلاعليهالقولمنوالتخلُّص

.المستعانوادلّّه.أجرانفاتهإنأجرًا،يعدَم

فلمن،جهتكمنالأمرعلينااشتدَّربما:لهفقيلأحمد،الإماموسئل

يوفَّقأنأهلفانه،الورَّاقالوهابعبدسلُوا:فقال؟بعدكنسأل

)3(.للصواب

أفواهمناقربوا)4(:لخطابابنعمربقولحمدأالإمامواقتدى

وذلك،صادقةأمورلهمتجلىفإنهم؛يقولونمامنهمواسمعوا،المطيعين

معارضاتعنهزالتاددّهمنالقلبقربوكلما.اللّّهمنقلوبهملقرب

عليهكثرتادلهّمنبعدوكلما.وأقوىأتمَّللحقِّكشفِهنورُوكانالسوء،

فياددّهيقذفهنورالعلمفإن،للصوابكشفهنورُوضَعُفالمعارضإت،

قل"مرفوعًا:)2735(مسلموأخرج(.141)ص"والمستفتيالمفتي"أدبانظر:(1)

".السهمسدادَوالسداد،الطريقهدايتَكلهدىباواذكر،وسدِّدئيئياهداللهم

نحن"."ذلك:المطبوعفي)2(

.(5721)5/""العدَّة2(،20)2/"الحنابلةإطبقاتانظر:)3(

!اقتربوا"0:المطبوعةالنسخفي4()
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)1(.والصوابالخطأبينالعبدبهيفرِّق،القلب

ألقىقدادلّهأرىئيإ:لقيهماأولفيايهددَّهُعَث!رَللشافعيمالكوقال

)2(.المعصيةبظلمةتطفئهفلانورًا،قلبكعلى

فُرفَانا!لَّكُمْلمجعَلآددَّهَلَنَّقُواْانءَامَنُوأاَلَّذِلِفَيأجمُّهَا):لىتعاقالوقد

والباطل،لحقابينالعبدُبهيفرِّقالدىالنور:الفرقانومن912:]الأنفال

التوفيق.وبادلّه.أتمَّفرقانهكانادلّّهلىإأقربقلبهكانوكلما

عماالإمساكُالإفتاءأهلمنلكثيرتكرَّرقد:والستونالثانيةالفائدة

وكثير.يوافقهولمالسائلغرضَخالفإذا،الحقأنهيعلمونممابهايفتون

أومفتٍعلىدلَّهوإلا،لهكتَبعنهصادفهفان،غرضهعنيسألهمنهم

منفيةبدَّلابل،الإطلاقعليجائزغيروهذأ.عندهغرضهيكونمذهبٍ

تفصيل:

)3(العملياتوالمسائلوالسنةالعلممسائلمنعنهالمسؤولكانفإن

بل،السائلغرضلىإتركُهالمفتيَيسَعلم!وادلّّهرسولعننصّفيهاالتي

وكيف.عظيمإئمذلكبل،السائلغرضعلىبهالإفتاءفيتوقفُهيسعهلا

ورسوله؟ادلّّهعلىالسائلغرضَيقدِّمأنادلّّهمنيسعه

الأقوالأعِنَتّهَايتجاذبالتيالاجتهاديةالمسائلمنالمسألةكانتوإن

هووإنما،الصحابةمنغيرهأوالخطابلنعمركلاممنشيءأبعدوهو،اجدهلم(1)

المصنف.علىذلكذهبكيفأدريولا،المتصوفةبعضكلاممن

.(1/401)"الشافعي"مناقب)2(

("....المسائلمن"أو:المطبوعةالنسخوفي".االعلمياتز:)3(
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السائل.)1(بغرضيرجِّحأنلهيسَعْلممنهاقوللهيترجَّحلمفإن،والأقيسة

يسألإنماالسالْلفإن،بذلكفأولىالحقأنهوظنَّمنهاقوللهترجَّحوإن

وافقسواءًبهأفتاهالمفتيعرفهفإن.ادلّهعندويسعهالحكمفييلزمهعما

يفتيهمنعلىيدورالسائلأنعلمإذاأيضًاذلكيسعهولا.خالفهأوغرضَه

بأداءدلّّهتعبُّدًالا،لغرضهتنفيذًااستفتاءهفيجعل،المسألةتلكفيبغرضه

هذايفتيأنعليهيجبولابل،كانأينغرضهعلىيدلَّةأنيسعةولا.حقِّه

لىإتوصُّلًايستفتونوإنما،ديانةًيستفتونلاقإنهمالناس؛منالضربَ

مساعدتهم،المفتيعلىيجبفلا)2(.اتفقطريقبأيِّأغراضهمحصول

وجدواإذاولهذا.4()أغراضهميُربُّونبل،لحقَّايُربُّون)3)لافإنهم

كما،بهوتمذهبوا،الموضعذلكفياتبعوهاتفقمذهبأيِّفيأغراضهم

حاكمًاأحدهميقصدولا.لحكاماعندبالدعاوىالخصوماتأربابيفعله

إليه.صارعندهغرضهنفذحاكمأيُّبل،بعينه

لافإنهم،وتركهمهؤلاءإفتاءب،]921/بينمخيَّرأنا:مرةًشيخناوقال

عندوجدوهاولو،كانتحيثأغراضهملىإلوصولهمبل،للدينيستفتون

فيلنبيِّهلىت!عاادلّّهقالوقد.دينهعنيسألمنبخلافإليَّ،يجيئوالمغيري

.(""لغرض:المطبوعفي(1)

.المطبوعفيوكذا،""وافق:ب،ك)2(

صح،فإنوالباء.الراءبضمزفيضبطوقد،التاليةلجملةاوفيهنابز،فيكذا)3(

وفي.الموضعينفي""يرون:كوفي0بهيقومونأي،العلَميُربُّون:قولهممنفلعله

يا.يريدون":لمطبوعةاالنسخ

لما.وافقطريق"بأي:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(4)
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أهلمنغ!يالهلدينهلالتزامهلا،غرضهلاخلإليهيتحاكمجاءهمنحقِّ

فَكَعَنهُؤلُعرِضإِنوَعَنهُغأَغيِضاَؤبَئنَهُخفَأضكمُجَآ.وكَ)فَإِن:الكتاب

الحكمُيلزمهلمدينهيلتزموالملمافهؤلاء42(.:]المائدة!وسَئآيَضُرُّوكَ

أعلم.واللّه.بينهم

،الفتوىفيالاستدلالذكرَالناسبعضُعاب:والستونالثالثةالفائدة

فكيف،الدليلهووروحهاالفتوىجمالبل)1(!بالعيبلىأوالعيبوهذا

والقياسالصحابةوأقوالالمسلمينجماعوإورسولهادلّّهكلامذكرُيكون

المفتيوقولُ؟الفتاوىطرازإلاوربسولهأدهقولذكرُوهلعيبًا؟الصحيح

يخالفه،أنالمستفتيعلىحرُمفقدالدليلَذكرفإذا،بهللاخذبموجِبليس

علم.بلاالفتوىعهدةمنهووبرِئ

،الامثاللهافيضرب،المسألةعنيُسأَلع!وادلّّهرسولكانوقد

بحجَّة،قولهليسبمنالظنُّفما،حجةوحدهوقولههذا،بنظائرها.ويشبِّهها

قوله،قبول)2(يسوغأنوأعلاهاأحوالهوأحسن!بهالأخذيجبولا

حجة!بلايسوغأنوهيهات

أفتىمسألةعنأحدُهمسئلإذاكيرِواللّهرسولأصحابكانوقد

كذا؛فعلأوكذا،ع!يماللّّهرسولوقالكذا،اللّّهقال:فيقولنفسها،لحجةبا

جاءثمتأمَّلها.لمنفتاويهمفيجدًّاكثيروهذا0القائلويبلِّغ،السائلفيُشفَى

وعلمه،عليهيستدلثملحكمايذكرأحدهمفكان،بعدهموالأئمةالتابعون

"."بالمعيب:المطبوعفي(1)

"."له:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)2(
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دليل.بلاقولهقبوليأبىوالسائل،حجةبلايتكلَّمأنيأبى

صارأنلىإ،الهمموتقاصرت،بالعلمالعهدوبعدالأمد،طالثم

مأخذًا،ولادليلًاللجوابيذكرولا،فقط"لا"أو"ب"نعميجيببعضهم

بالدليل.يفتيمنوفضلِبقصورهويعترف

بالدليليفتيمنعيبلىإالفتوىوصلتأنلىإأخرىدرجةًنزلناثم

!الفتاوىفيحالهممايُدرىلاأخرىطبقةللناسيحدثأنولعله.وذمِّه

0المستعانوادلّه

علمإذالميتاتقليدللمستفتييجوزهلوالستونَّ:الرابعةالفائدة

حمدألأصحابوجهانفيه؟الحييسألانغيرمنعليهاماتوانهعدالته

ولوأصحابها،بموتتبطللاالمذاهبفإنذلك،لهأصحُّهما:،والشافعي

لهميسُمغولم،أئمتهمعنالفقهمنالناسبأيديمالبطلبموتهمبطلت

فيبهميُعتدَّلمبموتهمأقوالهمبطلتلووأيضًا.بأقوالهموالعملتقليدهم

وقبلالأداءبعدماتاثم،الشاهدانشهدلوولهذا1(.)والنزاعجماعالإ

روايتهتبطللاالراويوكذلكشهادتهما.تبطللمبشهادتهما،لحكما

بموته.فتواهتبطللاالمفتيفكذلك،بموته

لوجبعاشولو.بموتهزالتأهليته:قالبموتهفتواهتبطل:قالومن

.اجتهادهيتغيَّرقدولأنهالاجتهاد،تجديدعليه

ماتإن:فقال)2(الخطابأبو:المفتيفيالوجهينحكىوممن

71(.07-)ص"الفتوىو"صفة(،016)ص"المفتي"أدبانظر:(1)

".الفتوى"صفةفيعنهونقل493(.)4/"الفقهأصولفي"التمهيدفي)2(
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واللّّهبها.يعمللا:وقيلبها.العملُأ(]022/فله،المستفتيعملقبلالمفتي

أعلم.

وعمل،فأفتاه،حادثةحكم(1عن)استفتاهإذا:والستونالخامسةالفائدة

يلزمهأمالأولىالفتوىبتلكيعملأنلهفهل؛ثانيةمرةلهوقعتثم،بقوله

ثانية؟مرةالاستفتاء

:قالبذلكيُلزمهلمقمن)2(.والشافعيأحمدلأصحابوجهانفيه

تغيُّرأمكنوإنبالفتوىيعملأنفلهكان،ماعلىكانمابقاءالأصل

تغيُّرجازوإنالإفتاءوقتمنمدةبعدبهايعملأنلهأنكما)3(،اجتهاده

.اجتهاده

اجتهادهعلىالمفتيبقاءمنثقةعلىليس:قالذلكمنمنعهومن

منعندخطأهوبماعملقدالمستفتيفيكونعنه،يرجعأنفلعله،الأول

واحتجُّوا،الحيقولعلىالميتبقولالعملبعضُهمرجَّحولهذا.استفتاه

لاالحيَّفانمات،قدبمنفليستَنَّمستنًّامنكمكانمنمسعود:ابنبقول

)4(.الفتنةعليهتؤمن

أعيانفييجتهدأنالمستفتييلزمهل:والستونالسادسةالفائدة

ذلك؟يلزمهلاأم،والأديَنالأعلمويسأل،المفتين

.المطبوعفيوكذا"،في":ب(1)

82(.)ص"الفتوىو"صفة(167)ص"المفتيإأدبانظر:2()

الاجتهاد!."تغير:المطبوعفي)3(

يجه.تخرتقدَّم(4)
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لأنه،يلزمهأنهوالصحيح.مأخذهماوبيَّنَّا،سبقكما(1مذهبانَّ)فيه

اختلفإذاأنهوتقدَّمأحد.كلُّبهاالمأمورلىتعاادلّهتقوىمنالمستطاع

سبقمذاهبثلاثةفيه؟تقليدهيجبيُّهمافأ)2(،وأعلم،أورع:مفتيانعليه

توجيهها.

فيهلا؟أمالمعروفةالمذاهبببعضيتمذهبأنالعامِّيَّيلزموهل

:مذهبان

أوجبهماإلاواجبلاإذبه،المقطوعالصوابوهو.يلزمهلاأحدهما:

يتمذهبأنالناسمنأحدعلى)3(ورسولهاللّهيُوجِبولم،ورسولةاللّّه

الفاضلةالقرونانطوتوقد،غيرهدوندينَهفيقلِّدَه،الأمةمنرجلبمذهب

به.تمذهبولومذهتبللعامِّيِّيصحلابل.النسبةهذهمنأهلُهامبرَّأً،مبرَّأةً

واستدلالنظرنوعُلهلمنيكونإنماالمذهبلأن،لهمذهبلافالعامّي

المذهب،ذلكفروعفيكتابًاقرألمنأو،حسبهعلىبالمذاهبوبصر)4(

أنا:قالبل،البتةلذلكيتأهَّللممنوأما.وأقوالهإمامهفتاوىوعرف

:قاللوكما؛القولبمجرَّدكذلكيصِرْلم،ذلكغيرأو،حنبليأو،شافعي

قوله.بمجرَّدكذلكيصِرلم،كاتبأو،نحويأو،فقيهأنا

لذلكمتَّبعأن!هيزعمحنفيأومالكيأوشافعيإنهالقائلأنيوضِّحه

والمعرفةالعلمفيسبيلهسلكإذالهيصحإنماوهذا،طريقهسالك،الإمام

.("وجهان":ب(1)

لما.أعلموالآخرأورعهماأحد":المطبوعةالنسخفي2()

".رسوله"ولا:المطبوعةالنسخفي)3(

بصيرًا".ويكون"واستدلال:المطبوعةالنسخفي(4)
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وطريقه،وعلمهالإمامسيرةعنجدًّاوبعدهجهلهمعفأما.والاستدلال

منالفارغوالقولالمجرَّدةبالدعوىإلاإليهالانتسابلهيصحفكيف

ذلكتصوِّرولو،مذهبلهيصحَّأنيُتصوَّرلافالعامِّيّ)2(؟معني1(]كلِّ،)

)3(الأمةمنرجلبمذهبيتمذهبأنقطُّأحدًايلزمولا.لغيرهولايلزمهلم

.غيرهأقوالويدعكلَّها،أقوالهيأخذبحيث

،الإسلامأئمةمناحدبهايقللم،الأمةفيحدثتقبيحةبدعةوهذه

النالسيُلزمواأنمن،وزسولهبادلّّهوأعلمقدرًا،وأجلُّ،رتبةًأعلىوهم

عالم22/ب(]0بمذهبيتمذهبأنيلزمه:قالمنقولُمنهوأبعَدُ.بذلك

المذاهببأحديتمذهبأنيلزمه:قالمنقولُمنهوأبعَدُالعلماء.من

لأربعة.ا

التابعينومذاهب!ماللّّهرسولأصحابمذاهبماتت!العجبفيادلّّه

فقطأنفسأربعةمذاهبَإلاجملةًوبطلت،الإسلامأئمةوسائروتابعيهم

وأ،إليهدعاأو،الأئمةمنأحدذلكقالوهل!والفقهاءالأئمةسائربينمن

علىورسولهاللّّهأوجبهوالذي؟عليهكلامهمنواحدةلفظةعليةدلت

القيامة.يوملىإبعدهممنعلىأوجبهالذيهووتابعيهموالتابعينالص!حابة

القدرةباختلافقدرهأوكيفيتةاختلفتوإن.يتبدَّلولاالواجبيختلفلا

ورسوله.ادلّهأوجبهلماتابعأيضًافذلك،لحالواوالمكانوالزمانوالعجز

المطبوعة.النسخمن(1)

"."والعامي:المطبوعةالنسخفي)2(

."الأئمة":ب)3(
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الذيالمذهبهذاأناعتقدقدهو:قالمذهبًاللعاميصحَّحومن

لوهؤلاءقالهالذيوهذا.اعتقادهبموجبالوفاءفعليه،الحقهوإليهانتسب

وتحريمُ،إليهانتسبالذيالمذهبغيرأهلاستفتاءتحريمُمنهللزمصحَّ

يدلّالتياللوازممنذلكغيرأو،منهأرجحأوإمامهنظيربمذهبتمذهبه

وأ!يمادلّّهرسولنصَّرأىإذاأنهمنهيلزمبل.تهاملزومافسادعلىفسادُها

ويقدِّم،الصحابةوأقوالالنصيتركأن=إمامهغيرمعالأربعةخلفائهقول

إليه.انتسبمنقولعليها

ولا،وغيرهمالأربعةالأئمةأتباعمنشاءمنيستفتيأنفلههذا،وعلى

لمكما،الأمةجماعبإ)1(بالأربعةيتقيَّدأنالمفتيعلىولاعليهيجب

إذابلالبلاد،منغيرهأوبلدهأهلبحديثيتقيَّدأنالعالمعلىيجب)2(

وأشاميًّاأوعراقيًّاأوكانحجازيًّابهالعملعليهوجبلحديثاصحَّ

ء)3(
يمنيّا.اوبصريا

باتفاقالمشهورينالسبعةبقراءةالتقيُّدالإنسانعلىيجبلاوكذلك

فيوصحَّت،الإمامالمصحفرسمَالقراءةُوافقتإذابل،المسلمين

لوبلاتفاقًا.بهاالصلاةوصحَّتبها،القراءةجازتسندها=وصحَّ،العربية

وأجمرِراددّهرسولُبهاقرأوقد،عثمانمصحفعنتخرجبقراءةقرأ

أصحِّعليبهاالصلاةتبطلولمبها،القراءةجازت،بعده)4(الصحابة

".الأربعةالأئمةمن"بأحد:المطبوعةالنسخفي(1)

لما.يجب"لا:المظبوعةالنسخفي2()

"مصريًّا".:المطبوعةالنسخفي)3(

"."والـ!طبة:المطبوعةالنسخفي(4)
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الإمامعنمنصوصتانروايتانوهاتان.بهاالصلاةتبطلئيوالثا.الأقوال

فيبهاقرأوإن،لفرضهمؤدِّيًايكنلمركنفيبهاقرأإن:والثالثأحمد.

لملأنه:قال)1(،تيميةابنالبركاتأبياختياروهذا.مبطلةتكنلمغيره

الثائي.فيبالمبطلالإتيانولاالأولفيبالركنالإتيانيتحقق

مذهبأيِّمنغرضهوأخذَ،المذاهبرُخَصَيتبعأنلهليسولكن

.الإمكانبحسبالحقِّاتباععليهبلفيه،وجده

يأخذفهلفأكثر،مفتيانعليهاختلففإن:والستونالسابعةالفائدة

وأ،الأورعأوالأعلمبقوليأخذأويتخيَّر،أوبأخفِّها،أو،الأقوالبأغلظ

يوقعالتيبالفتوىفيعمل،الأولينمنيوافقمنفينظراَخر،مفتٍلىإيعدل

فيه؟بحسبهالراجحأأ]221/عنويبحثيتحرَّىأنعليهيجبأوعليها،

الطريقيناختلافعنديعملكمافيعمل؛السابعأرجحها)2(،مذاهبسبعة

التوفيق.وبالدّه.تقدَّمكما،المشيرينأوالطبيبينأو

فتواهتصيرفهل،لمفتيافأفتاه،استفتىإذا:والستونالثامنةالفائدة

لاأوبهايعمللمإنعاصيًايكونبحيثبهاالعملَالمستفتيعلىموجبةً

العمل؟عليهيوجب

)3(:وغيرهملأصحابناأوجهأزبعةفيه

هو.يلتزمهأنإلابهاالعمليلزمهلاأنهأحدها:

893(./)13"الفتاوىمجموع"انظر:.الإسلامشيخعنهنقله(1)

81(.08-)ص"الفتوىو"صفة(165-641)ص"المفتي"ادبانظر:)2(

82(.81-)ص(الفتوىصفةو"(167-166)ص"المفتيأدب"انظر:)3(
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.التركحينئذلهيجوزفلا،العملفيشرعإذايلزمهأنه:والثاني

بها.العمللزمهحقوأنهافتواهصحةقلبهفيوقعإنأنه:والثالث

التقليدفرضهفإن،بفتياهالأخذلزمهآخرمفتيًايجدلمإذاأنه:والرابع

عليه.يقدرماغايةوهوحقِّه،فيالمستطاعهووهذا،استطاعماادلّهوتقوى

فإن،خالفهوإن.العمللزومفيفأبلغالأولوافقفاناَخر،مفتيًاوجدوإن

الصوابلهيستبنلموإن.بهالعمللزمهالجهتينإحدىفيالحقلهاستبان

وجوهفيه؟لأسهلبايأخذأويتخيَّر،أو،بالأحوطيأخذأو،يتوقَّففهل

تقدَّمت.

يسمعلموإنالمفتيبخطالعمللهيجوز:والستونالتاسعةالفائدة

يجوزو.قولهلىإيسكنمنبهأعلَمَهأو،خطُّهأنهعرفإذا،لفظهمنالفتوى

فاسقًا؛أوصبيًّاأوامرأةًأوعبدًاكانوإن،خطُّههذاإن:الرسولقولقبولله

القرائنعلىاعتمادًاالداردخولوالإذنَّفيالهديةفيقولهيقبلكما

.والعرف

كتابعلى)1(الوقفكتابمنيجدهماعلىالرجلاعتماديجوزوكذا

علىالاعتمادلهيجوزوكذا.بهوينتفع،فيدخله)2(،ونحوهخانأو،رباطأو

علىفيحلفوكذا،كذافلانعلىلهأن)3(برنامجهفيأبيهبخطِّيجدهما

نأفلهاأبانها،أنهالزوجخطِّعلىالاعتمادللمرأةيجوزوكذا.الاستحقاق

المطبوعة.النسخفيوكذا"،الوقف"كتابة:ب،ك(1)

".نحوه"او:المطبوعةالنسخفي2()

الفارسية.بالكافلمأ!برنامَكعنمعرَّب.للحسابلجامعةاالورقة:""البرنامج)3(

برنامه.:لحديثةاوبالفارسية

185



الموصي،خطِّعلىيعتمدوالوارثالوصيوكذا.الخطعلىبناءًتتزوَّج

حديثًاغيرهلىإالراويكتبإذاوكذا.شاهدانيشهدلموإن،فيهمافينفِّذ

كلَّه.ذلكتيقَّنإذاالخطعلىبناءًويرويه،بهويعملعليهيعتمدأنلهجاز

وإن،الاَنلىوإ!و1(نبيِّها)عهدمنوحديثًاقديمًاالأمةعملهذا

معهليس،إنكارهفيوبالغذلكأنكرمنأنالعجبومن.أنكرهمنأنكره

بهيقضيفهو،فلانكتابإنه:قيلكتابٍمجرَّدإلابهويقضيبهيفتيفيما

الموفِّق)3(.وادلّّه.الكتابفيهكذا:ويقولويحرِّم،ويُحِلُّبه)2(،ويفتي

لىإيدعوهمالأمملىوإالملوكلىإكتبهيرسلع!ه!اللّهرسولكانوقد

التوفيق.وبادلّّهينكر.أنمنأظهروهذا.بكتابهلحجةاعليهمفتقومالإسلام

فهلالعلماء،منلأحدقولفيهاليسحادثةحدثتإذاالسبعونَّ:الفائدة

لا؟أموالحكمبالإفتاءفيهاالاجتهاديجوز

أوجة)4(:ثلاثةفيه

يُسألونكانوافإنهم،وأجوبتهمالأئمةفتاوىتدلوعليه.يجوزأحدها:

اجتهد"[ذا:!شًسمالنبيقالوقدفيها.فيجتهدون،قبلهمتقعلمحوادثعن

مايعُمُّوهذاأجر")5(.فلهفأخطااجتهدو[ذاأجرانَّ،فلةفاصابالحاكم

!نبينا".:المطبوعةالنسخفي(1)

المطبوعة.النسخمنساقط""به)2(

نأونسيبعدفيماالمؤلفأضافهبعدهماوكأن،والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا)3(

ذلك.مثلسبقوقدهنا.منلماالموفق"واللّهيحذف

.(501-401)ص"الفتوىلاصفةانظر:()4

.العاصبنعمروحديثمن(117)6ومسلم7352()البخاريرواه5()
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أقوالًا،فيهعرف22/ب(]اوما،قبلهمنقولَفيهيعرفلمممافيهاجتهد

داعيةوالحاجة.والخلفالسلفدرجهذاوعلىمنها.الصوابفيواجتهد

الناسلفتاوىمباشرةلهومن.لحوادثاواختلافالوقائعلكثرةذلكلىإ

جميعًا.العالمبوقائعيفيلافإنه،الاتساعغايةاتسعوإن،المنقولأنيعلم

ولا،منقولةغيروهي،واقعةكثيرةمسائلرأيت1(الواقعَ)تأملتإذاوأنت

لأتباعهم.ولاالمذاهبلأئمةكلامٌفيهايُعرف

فيهايظفرحتىيتوقفبل،الحكمولاالإفتاء،لهيجوزلا:والثائي

لكليسمسألةفيتتكلَّمأنإياك:أصحابهلبعضأحمدالإمامقال.بقائل

2(.)إمامفيها

لحاجةاوشدة،بالعمللتعلُّقها،الفروعمسائلفيذلكيجوز:والثالث

.الأصولمسائلفييجوزولا.خظرهاوسهولةإليها،

الحاجةعنديجبأويستحبُّبليجوز،ذلكوأن،التفصيل:والحق

دونأحدهماوُجدوإنيجُز،لمالأمرانعُدِمفإن.والحاكمالمفتيوأهليَّة

واللّّه.عدمهادونللحاجةفيجوز؛والتفصيل،والمنعلجواز،ااحتملالاَخر

أعلم.

ح!

"."الوقائع:المطبوعةالنسخفي(1)

توثيقه.تقدَّم2()
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فممل

فتاوىمنأمرُها،عظيمٍقدرُها،يسيرٍفصولٍبذكرالكتاب1()ونختم

علىورَقْمًا،الكتابلهذاروحًاتكون،لمينالعاربِّورسولالمفتين[مام

التأليف:هذا2(حُلَّة)

:فقال،وتعالىتباركربهَّمالمؤمنينرويةعنسئلأنهغ!هعنهفصحَّ

؟".سحابدونهاليس،الظهيرةفيصحوًاالشمسرويةفيتضارُّون"هل

دونهليسصحوًا،البدرليلةالقمررؤيةفيتضارُّون"هل:فقاللا.قالوا:

)3(.عليهمتفق".كذلكترونه"فإنكم:قاللا.قالوا:.؟"سحاب

عن"أنبِّئكم:فقالواحد؟وهو،الأرضملءُونحن،نراهكيف:وسئل

ساعةًويريانكمنهماترو،صغيرةمنهآيةوالقمرالشمس:اللّهاّلاءفيذلك

يراكمأنعلىأقدَرُلهوإلهكولَعَمْرُرويتهما.فيتضارُّونلاواحدةً

حمد)4(.أذكره."وترونه

"."ولنختم:المطبوعةالنسخفي(1)

وهو،المطبوعةالنسخفيوكذا،لجيمبا""جلة:ب،كوفي0عليهاوشيا:يعني)2(

ظاهر.تصحيف

سعيد.أبيحديثمن()182مسلم4581(،)البخاري)3(

طويلحديثضمن(421)26/المسند"ازوائدفياللّهعبدرواهبل.قالكذا(4)

التوحيد""فيخزيمةوابن64(،)9"إالسنةفيعاصمأبيوابن(،0162)6

مختصرًا،(191)(""الرؤيةفيوالدارقطني(،1/477)9والطبرائي(،046)2/

بنعامربنحاجببناللّهعبدبنالأسودبندلهْموفيه561(.)4/والحاكم

276(،-)1/إالعلو"فيالذهبيضعفه.مجهولوأبوه،ضعيف،العقيليالمنتفق

188



قدأمرفيه،الناسيعملوماالقدر)1(،مسألةعنسئلأنهغ!يمّعنهوصحَّ

فسئل".منةوفُرغقضيقدامر"بل:فقاليُستأنف؟أمرأممنهوفُرخقُضي

منأما.لهخُلِقلماميسَّرفكُلٌّ"اعملوا،:بقولهفأجاب؟العملففيمحينئذ:

الشقاوة[هلمنكانومن،السعادةأهللعملفسيُيَسَّرالسعادةأهلكانَّمن

آخرلى!!هوَاَنًقَىاَعطَن)فاَمَامَنْ:لىتعاقولهقرأثم."الشقاوةاهللعملفيُيَسَّر

2(.)مسلمذكره،.01-5:]الليلشر

اللّه؟يعلمههل،ضمائرهمفيالناسيكتمهعماسئلأنه!يمعنهوصح

)3(.مسلمذكره.""نعم:فقال

؟والأرضالسمواتتخلقأنقبلربناكانأين:سئلأنه!يبمعنهوصح

)1(

)2(

)3(

فيوألفاظهجدًا،غريبحديث"هذا933(:)7/"والنهاية"البدايةفيكثيرابنوقال

ئيوالألبا(271)9/""الإصابةفيحجرابنإسنادهحسنذلكومع.دانكارةبعضها

أنهوذكر677()3/المعاد""زادفيالمصنفوصححه281(،0)"الصحيحةأفي

مندهابنوذكرقول،ينكروهولمالأئمةورواه،النبوةمشكاةمنخارجكبيرحديث

"الأرواح"حادي:وانظر.والسنةللكتابمخالفأوجاهلأوجاحدلاإينكرهلابأنه

.(8611-8311)3/"الصواعقمختصر9و(1/536)

القدر".ساعةعن:"صوابهناسخها:بخطزحاشيةفي

عليحديثمن)2647(ومسلم(494)9البخاريرواهإلخ("..."اعملوا:قوله

المصنف.أوردهالذيبالسياقعليهأقفلمولكنآددَّهُ!صكَئهُ،رَ

قولمن(""نعمقولهأنوفيه.البقيعقصةفيعائشةحديثمن(301)749/برقم

!ميِر.النبيقولمن6493()6393،والنسائي2()5855أحمدعندوهو،عائشة

مسلم-صحيحأصولأي-الأصولفيهكذا(:44)7/"شرحه"فيالنوويقال

فقالت:نفسها،صدقت("اددّهيعلمهالناسيكتم"مهما:قالتلماوكأنها،صحيحوهو

".إنعم

918



هواء".تحتهوماهواء،فوقهماعماء،في"كان:وقال،السائلعلىينكرفلم

.(1حمد)أذكره

:قالبأنفأجاب،العالمهذاتخليقمبدأعنسئلأنهع!ميهعنهوصحَّ

كلَّالذكرفيوكَتبلماء.اعلىعرشهوكان.غيرُه4شييكنولماللّّه،"كان

)2(.البخاريذكره.شيء("

:فقال؟الأرضتبدَّليومالناسيكونأين:سئلأنهع!ييهعنهوصحَّ

من:فسئلالجسر".دونالظلمةفي"هماَخر:لفظوفي."الصراط"على

بينفيتناولا)3(.مسلمذكره"لمهاجرينا"فقراء:فقال؟إجازةالناسأول

وهمتمامُهو؛التبديلمبدأفهناك،الصراطأولالظلمةفانالجوابينأ،]222/

.الصراطعلى

،8:]الإنشقاق!يَسِيراحِسَابايُحَاسَبُ)فَسَؤفَ:لىتعاقولهعنع!حروسئل

)4(.مسلمذكره(".العرنر"ذاكِ:فقال

".الحوتكبد"زيادة:فقال؟لجنةاأهليأكلهطعامأولعنلمجلآوسئل

ياكلكانالذيالجنةثورُلهم"ينحَر:فقال؟أثرهعلىغذاؤهمما:عصمهفسئل

من(182)ماجهوابن31(،1)9الترمذيورواه(.61،00621)188"المسند("في(1)

قتيبةابنالحديثضعف.ضعيف،حدسبنوكيعوفيه.العقيليرزينأبيحديث

617(.)3/"يهاموالإالوهم"بيانفيالقطانوابن(14)5"لحديثامختلف"في

حصين.بنعمرانحديثمن)1931(برقم)2(

منالاَخرواللفظ،عائشةحديثمن1927()مسلمزواه"الصراطلاعلي:قوله)3(

31(.)5ثوبانحديث

كأإللَّهُعَمفَا)2876(.عائشةحديثمن)4(
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تسمَّىفيهاعيز"منقال)2(:1(؟)عليهشرابهمما:سك!يمفسئل.اطرافها"من

)3(.مسلمذكره.سلسبيلًا"

4(.)مسلمذكره."!اراهألَى"نور:فقال؟ربَّكرأيتَهل:!شَيموسئل

حجابهوالذيالنوروهو،الرويةمنالمانععلىونبَّة()هلجوابافذكر

شيء.لهيقملمكشفهلوالذي،وتعالىتباركالرَّبِّ

والبلىالرياحتمُزِّقنابعدماربُّنايجمعناكيفاللّّه،رسوليا:ع!يموسئل

عليهاأشرفتَالأرضُ:اللّّهاحملاءفيذلكبمئل"أنبِّثك:للسائلفقال؟والسباع

تلبثفلمالسماء،عليهاربُّكأرسلثم.أبذاتحيالا:فقلتَ،باليةمَدَرةوهي

أقدَرُلهوإلهِكولَعَمْرُ!واحدةشَرْبة)6(وهيعليهاشرفتَأثمأيامًا،إلاعليك

"فيها".:زيادةالمطبوعةالنسخفيبعده(1)

("."فقال:المطبوعةالنسخفي)2(

31(.)5ثوبانحديثمن)3(

.()178ذرأبيحديثمن)4(

لجواز"."ا:المطبوعةالنسخفي)5(

وشَرْبةشُرْبة:رواياتأربع(باكستانطبعة1/432)""العبابفينيالصغاذكر)6(

تشربأنأردتحيثفمنلماء،اكثيرأيوالثانيةلى"فالأو:قال.وشَرْيةوشَرَبَة

نأأي،لحنظلةا:والرابعة.النخلةأصلفيلحوضابهاالمرادوالثالثة.شربت

فيقتيبةابنوقالونضارتها".لحنظلةااخضرارفيفتصير،بالنباتتخضرُّالأرض

منبالمعنىأشبههذافيبالنباتالأرض"ووصف534(:/1)"الحديث"غريب

الأثيرلابن"الطالبمنال9:وانظر.والشَّرَبَةالشَّرْبةيعني!الأوليناللفظين

مالىإإشارةدونالباءبتشديد،دا"شَرَبَّة:"المسند"مطبوعةفيوضبطت.238()ص

الخطية.النسخفي
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1(.أحمد)ذكره".الأرضنباتيجمعأنعلىلماءامنيجمعهمأنعلى

"تُعرَضونَّعليه:فقال؟لقيناهإذاربنابنايفعلمااللّّهرسولياجمعمّ:وسئل

بيدهوجلعزربُّكفيأخذ.منكمخافيةعليهتخفىلا،صفحاتكملهباديةً

منكمواحدٍوجهَيخطئما[لهكفلعمرُقِبَلَكم،بهاقينضحالماء،منغَرفةً

الكافروأماالبيضاء،الرَّيطةمثلوجهَهفتاعلمسلمافأما.قطرةمنها

أحمد)3(.ذكره.الأسود"الحميمبمثلفتخْطِمه)2(

"بمثل:للسائلفقالوالقمر؟الشمسحبسوقدنبصربم!يم:وسئل

فيهشرقتأيومفيوذلك.الشمسطلوعمعوذلك.هذهساعتَكبصرك

".الجبالواجهتهثم،الأرض

بعشرة"الحسنة:فقالوسيئاتنا؟حسناتنامننجزىبم:غ!ميِمفسئل

يعفو".أوبمثلهاوالسيئةأمثالها،

مصفًى،عسلمنأنهار"على:فقال؟الجنةمننطَّلععلامَع!ممّ:فسئل

طعمه،يتغيَّرلملبنمنوأنهار،ندامةولاصداعمنبهاماكاسمنوأنهار

وأزواج،معهمثلهمنتعلمونَّوخيرٌمماإلهكلَعمرُوفاكهةآسن،غيروماء

تلَذُّوا،للصالحين"الصالحات:فقال؟أزواجفيهاألنا:ع!يمفسئل(".مطهرة

أحمد)5(.ذكره.توالد("أنَّلاكيربكم)4(،ويَلذُّواالدنيا،فيلذاتكممثلبهن

تقدَّم.وقدأحمد.بناللّهعبدزياداتمنوهو.عامربنلقيطحديثمن(1)

.(205/)""النهاية:انظر.أنفةفتصيب:يعني2()

السابق.الحديثمن)3(

نسخه:بعضوفي،بكم"ويلذَذْن..."تلذُّونهم:"المسند"مطبوعةوفي.النسخفيكذا4()

"."ويلذونكم"،"تلذونهن:المطبوعةالنسخوفي.("بهن"وتلذُّون"،تلذُّونهن"

السابق.لقيطحديثمن)5(
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صلصلةمثلأحيانًا"يأتيني:فقال،إليهالوحيإتيانكيفيةعنءلمجيرِووسئل

لييتمثَّلوأحيانًا.قالماوعيتُوقدعنِّي،فيُفصَمعليَّ،أشدُّهوهو،الجرس

1(.)عليةمتفق.رجلًا"لملكُا

ماءسبق"إذا:فقال،تارةًوبامِّه،تارةًبأبيهالولدشبهعنجميموسئل

لها".فالشبهالرجلماءلمرأةاماءسبقو[ذا.لهكانَّالشبهلمرأةاماءالرجل

)2(.عليهمتفق

ماءَالرجلماءُعلا"اذا:قالأنه")3("صحيحهفيمسلمرواهماوأما

"،اللّّهبإذنأسثَالرجلماءَلمرأةاماءُعلاو[ذااللّّه،بإذنالرجلُأذكَرَالمراة

:ويقولب(محفوظًا،]222/اللفظهذاكونفييتوقَّفشيخنافكان

)4(.الأولاللفظهوالمحفوظ

تباركالربِّبأمرهووإنما،طبيعيسببلهليسوالإيناثوالإذكار

والسعادةوالاخلالرزقمعجُعِلولهذايشاء.كمايخلقهأنللملَكلىوتعا

.5()والشقاوة

،الأولاللفظوبينبينهتنافيَفلامحفوظًا،اللفظهذاكانفإن:قلت

عائشة.حديثمن)2333(ومسلم2()البخاري(1)

"صحيحفيسليمأموحديث)3893("البخاري"صحيحفيأنسحديثانظر:)2(

("....سبقأوعلايهماأ"فمنالأخير:ولفظ31(،1)"مسلم

31(.5)ثوبانحديثمن)3(

("التبيان"فيإليهواشار584()2/"الحكمية"الطرقفيشيخهقولالمصنفذكر)4(

أيضًا.5(11)ص

26(.54)ومسلم3332()البخاريرواهالذيمسعود،ابنحديثفي:يعني5()
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للاذكارسببًاالآخرماءعلىوعلوُّه،للشَّبهسببًاالماءسبقُويكون

أعلم.واللّه(.1)والإيناث

ذراريهِّممنفيصاب،يبيَّتون،المشركينمنالدارأهلعن!وّوسئل

منهمبكونهمع!يمومراده)2(.صحيححديث".منهم"هم:فقال،ونسائهم

اللّهفإن،الآخرةعقابفيالتبعيةلا،الضمانوعدمالدنياأحكامفيالتبعية

عليه.الحجةقيامبعدإلاأحدًايعذِّبلاسبحانه

:فقال،،13:النجمأ!نَزْلَةًاخرَىوَلَقَذرَءَاهُ):ليتعاقولهعنلمجدّوسئل

هاتينغيرعليهاخُلِقَالتيصورتهعلىأرهلم.السلامعليهجبريلهو"انما

)3(.مسلمذكره."لمرَّتينا

عِندَاَئقِئمَةِيَوْمَإِنَّكُئمثُوَّ!مَحِّتوُنَوَإِنَّهُممَحِّمثإِنَّكَ!:لىتعاقولهنزللماو

كانماعليناأيكرَّر،اللّهرسوليا:سئلا0331-]الزمر:!نًخنَصِمُوتَرَلِّبهُثم

تؤدُّواحتىعليكملَيكرَّرنَّ"نعم،:فقال؟الذنوبخواحسِّمعالدنيافيبيننا

.(إ)4لشديدالأمرإنواللّه:الزبيرفقال".حقَّهحقذيكلِّ[لى

أمشاهالذي"أليس:فقال؟وجههعلىالكافريُحشَركيفلمجو:وسئل

دازو"مفتاح793(،493-)المودودداتحفةو"5(،41-015)ص"التبيان"وانظر:(1)

.738(73-2/4)"السعادة

جثَّامة.بنالصعبحديثمن(174)5ومسلم3(0)12البخاريرواه2()

.()177فآيلَّهُعَتفَاعائشةحديثمن)3(

بنالزبيرحديث)3236(منوالترمذي6(،0)والحميدي(،4341)أحمدرواه(4)

.(435)2/لحاكمواالترمذيصححه.العوام
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؟")2(.وجههعلىالآخرةفيأنَّيُمْشِيه1(قادرًا)رجليهعلىالدنيافي

مواطنثلاثفي"أمَّا:فقال؟القيامةيومأهاليكمتذكرونهل:!مموسئل

يخفُّ.أمميزانهأيثقليَعلمحتَّى،لميزانايوضعحيثأحدًا:أحدٌيذكرفلا

وراءمنأو)3(،شمالهفيأويمينهفيكتابهيعلمحتَّى،الكتبيتطايروحيث

كلاليبحافتيه4(]على،)،جهنمجسرعلىالصراطيوضعوحيث.ظهره

ينجو(")6(.لاأمأينجويعلمحتى،خلقهمنشاء)5(منبهاللّّهيحبسوحَسَك،

بأعمالهم؟يعملولمَّا،القومَيحبُّالرجلُ،ادلّّهرسولياغيهو:وسئل

")7(.أحبَّمنمعلمرء"ا:فقال

اشدُّهو،الجنةفيربِّياعطانيهنهرٌ"هو:فقالالكوثر،عن!سًيمّوسئل

قيل:.الجُزُر"كأعناقأعناقهاطيورٌفيه.العسلمنواحلى،اللبنمنبياضًا

منها")8(.أنعَمُ"اكِلُها:قال!لناعمةإنها،اللّّهرسوليا

"قادر(".:المطبوعةالنسخفي(1)

مالك.بنأنسحديثمن28(0)6ومسلم476(0)البخاريرواه2()

".شمالهمنأويمينهمن":المطبوعةالنسخفي)3(

المطبوعة.النسخمنالمعقوفينبينما)4(

يشاء".":المطبوعةالنسخفي)5(

من(4/578)لحاك!موا(،5574)داودوأبومختصرًا،(9642)6حمدأرواه6()

الضعف.منتخلولاطرقمنا!دئَهُعَ!قارَعائشةحديث

مسعود.ابنحديثمن26(04)ومسلم6(1)68البخاريرواه)7(

لحاكموا2(،5)47والترمذي(،ومواضع،0331،75431)6حمدأرواه)8(

25(.41)""الصحيحةانظر:.لغيرهصحيحلحديثوا.أنسحديثمن537()2/
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".والفرج،الفم"الأجوفانَّ::فقالالنارَ،الناسَيُدخِلماأكثرعنوسئل

.(1")لخلقاوحسن،اللّه"تقوى:فقال،لجنةايُدخلهمماأكثروعن

يوممنهمتكونمنمع،والثلائةالرجلينتتزوجالمرأةعنع!م!روسئل

خُلقًا(")2(.احسنهممعفتكون"تُخَيَّر،:فقال؟القيامة

خلَقَك".وهوندًّا،للّّه"انَّتجعل:فقال؟أعظمالذنبأيُّ!شَيم:وسئل

ماذا؟ثم:قيل."معكيطعَمأنخشيَةولدك"أنَّتقتل:قالماذا؟ثم:قيل

(")4(.جاركبحليلةني)3(تُزا"أن:قال

وفيوقتها".على"الصلاة:فقال؟اللّهلىإأحبُّالأعمالأيُّجمنن:وسئل

ثم:قيل".اللّهسبيلفي"الجهاد:قالماذا؟ثم:قيل.وقتها"لأول":لفظ

)5(."الوالدين"برُّ:قال؟ماذا

من(424)6ماجهوابن2(،400)والترمذي97(،6909،70،)6969حمدأرواه(1)

32(.4/4)لحاكموا(،)476حبانوابن،الترمذيصححه.هريرةبيأحديث

وفيه،حبيبةأمعنأنسحديثمن2(22)23/ئيوالطبرا6631()البزاررواه2()

الحديث،منكر649(:)4/"الأوسط"التاريخفيالبخاريقال،إسحاقبنعبيد

الطبرانيأيضًاورواهمنكر.يرويهماعامة348(:)5/""الكاملفيعديابنوقال

وفيه،سلمةأمحديثمن31(14)"الأوسطو"368()23/الكبير""في

وهذا262(:)3/عديابنوقال،عديوابنحاتمأبوضعفه،كريمةأبيبنسليمان

،423-1/224)4المنهاجدار.طالزوائد"مجمع":انطر!كر.أيضًالحديثا

51/54)0

"."تزني:المطبوعةالنسخفي)3(

مسعود.ابنحديثمن)86(ومسلم(4)477البخاريرواه(4)

مسعود.ابنحديثمن)85(ومسلم)527(البخاريرواه)5(
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وبينأ،]28/223،،:أمريم!هَرونَيأخُتَ):لىتعافولهعن!ك!ميِمّوسئل

بأنبيائهميسمُّون"كانوا:فقالبينهما،ماالسلامعليهماوموسىعيسى

.(1")قبلهملحينوبالصا

المشرقمنالناستحشُر"نار:فقال،الساعةأشراطأولعنءلمجنروّوسئل

والمسألة.الثلاثسلامبنالدّهعبدمسائلإحدىوهذه".لمغرباإلى

وأمه.بأبيهالولدشبَهسببُ:والثالثة؟لجنةاأهليأكلهطعامأولما:الثانية

بناللّّهعبد"مسائلسمَّوهمستقلًّاكتابًاوجعلوها،الكذَّابونفولَّدها

")3(.البخاري"صحيحفيالثلاثةهذهوهي")2(.سلام

محمدًاوأناللهإلاإلهلاأن"شهادة:فقال،الإسلامعنلمجيهوسئل

4(.")البيتوحجُّ،رمضانوصوم،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام،اللّهرسول

ورسلهوكتبهوملائكتهباللّّه"أنَّتؤمن:فقال،الإيمانعنلمجيمّوسئل

")5(.لموتابعدوالبعث

تراهتكنلمف!ن،تراهكانكاللّهتعبد"أن؟فقال،الإحسانعن!م!موسئل

شعبة.بنالمغيرةحديثمن2()135مسلمرواه(1)

بيانفيرسالةوللبيهقي.الكذابالهرويلجويباريااللّهعبدبنحمدأوضعهوقد2()

مجموعة"منالثانيةالمجموعةضمنسلمانآلحسنبنمشهورنشرها،وضعه

."حديثيةجزاءأ

)9332(.اْنسحديثمن)3(

.هريرةبيأعن()9ومسلم5(0)البخاريرواهالذيجبريلحديثمن(4)

السابق.جبريلحديثمن)5(
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.(1)"يراكفإنة

المؤمنون:1!وَ!لَهؤَقُلُوُبهُئممَاَءَاتَؤايُؤْتُونَ)وَاَلَّذِليئَ:لىتعاقولهعنغ!ييمّوسئل

يُقبَللاأنيخافونويتصدَّقونَّو،ويصلُّون،يصومونالذين"هم:فقال6،،0

(")2(.منهم

مِنظُهُورِهِوءَادَمَبَغمِنرَبُّكَأَضَزَ:)وَإذْلىتعاقولهعنع!ؤوسئل

مسحثم،اَدمخلقتعالىاللّه"ان:فقال(،172:]الأعرافالآية!)3(ذُرِّبَّخَهُمْ

أهلوبعمل،للجنةهؤلاءخلقتُ:فقال،ذريةمنهفاستخرج،بيمينه(4)ظهره

للنار،هؤلاءخلقتُ:فقال،ذريةمنهفاستخرج،ظهرهمسحثم.يعملونالجنة

"ان:فقال؟العملففيماللّه،رسوليا:رجلفقال."يعملونالنمارأهلوبعمل

منعملٍعلىيموتحتىالجنةأهلبعملاستعملهللجنةالعبدَخلق[ذااللّّه

النارأهلبعملاستعملهللنارالعبدخلقيماذا.الجنةفيدخله،الجنةأهلأعمال

5(.النار")فيدخلالنار،اهلأعمالمنعملٍعلىيموتحتى

السابق.الحديثمن(1)

،2)5263وأحمد(،)1643راهويهبنوإسحاق)277(،ا!ميديرواه)2(

وفيه.عائشةحديثمن)،14)89ماجهوابن317(،)ةوالترمذي2(،5057

قوّىومتابعشواهدوله0عائشةيدركلمالهمدانيوهببنسعيدبنالرحمنعبد

"المسند".محققوالجميعَوضعَّف)162(،"إالصحيحةفيالألبائيبها

""الإقناع:انظرأيضًا.عامروابننافعقراءةوهيعمرو.أبيقراءةعلي(""ذرياتهمز:)3(

65(.1)2/الباذشلابن

يأتي.وفيماهنا"ظهره"على:المطبوعةالنسخفي)4(

في=والنسائي3(،)750والترمذي(،47)30داودوأبو898(،)2/مالكرواه)5(
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:المائدة1!أَنفُسَكُم.امَنُواْعَلثكمُاَلَّذِينَياَجُّهَا):لىتعاقولهعنلمجيمّوسئل

رأيتإذاحتىلمنكر،اعنوتناهَوا،لمعروفباائتمروا"بل:فقالى،،01ه

فعليك؛برأيهرأيذيكلِّو[عجابَمؤثَرةً،ودنيامتَّبعًا،وهوًىمطاعًا،شحًّا

((")2(.1العوامَّ)ودع،نفسِكبخاصَّة

من"هي:فقالشيئًا؟القدرمنترُدُّهل،والرُّقَىالأدويةعنلمجيموسئل

القدر")3(.

كانوابماأعلم"اللّه:فقال،المشركينأطفالمنيموتعمنلمجن!وّوسئل

اللّهبمجازاةقولًاولا،بعضهمظنَّهكمابالتوقُّفقولًا)4(هذاوليس".عاملين

)1(

)2(

)3(

)4(

حبانابنصححهعمر.عنالجهنييساربنمسلمحديثمن1(1)126""الكبرى

ورجح27(./1)لحاكموا(،4)9"الجهميةعلى"الردفيمندهوابن6(،1)66

22(.22/)لاالعلل"فيالوصلَالدارقطني

لما.العوامأمر"عنك:المطبوعةالنسخوفي.ماجهابنلفظوهو"،العوامأمر":ب

.أخرىمرةلحديثاوسيأتي

من(،4104)ماجهوابن3(،0)58والترمذي(،1434)داودأبورواهحديثجزء

اللخميجاريةبنعمروعنحكيمأبيبنعتبةطريقمن،الخشنيثعلبةأبيحديث

)385(.حبانابنوصححه،غريبحسن:الترمذيوقال.ئيالشعباأميةبيأعن

أحمدعندعمروبناللّهعبدحديثمن-المذكورللقدر-صحيحشاهدوله

)5793(.ماجهوابن(2434)داودبيوأ7(0)63

من)3437(ماجمهوابن2(،1)48والترمذي(،47451-47251)حمدأرواه

عندهوكماأبيهعنخزامةبيأعن:والصحيح،أبيهعنخزامةبيأابنطريق

وأبو،3(394-84/)9والبيهقي(57451)حمدوأ-وصوبه-(5602)الترمذي

خطأ0لكنه(،32/4991،/1)الحاكمعندشاهدوله.مجهولخزامة

قلم.سبقولعلهبعد.وفيماهنا"قولنالا:النسخفي
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فصل،جوابهوبلعاشوا.كانوالوعاملوهأنهممنهميعلمهماعلىلهم

يظهربما،فيهممعلومهعلىوسيجازيهمعإملوه،هممايعلمسبحانهادلّّهوأن

الأحاديث،سائربهصرَّحتكما؛علمهمجرَّدعلىلا،القيامةيوممنهم

لجنة،ادخلأطاعفمن؛القيامةيوميُمتَحنونأنهملحديثاأهلعليهواتفق

النار)1(.دخلعمىومن

بأرض"ليس:فقال؟امرأةأمأرضهوهل:سبأعنلمجموسئل

وتشاءم،ستةمنهمفتيامن،العربمنعشرةًولَدرجلولكنه،امرأةولا

وأما.وعاملةوغسانوجُذامفلَخْمتشاءموا،الذينفأما.أربعةمنهم

ومذحِجوكِندةحميرو2(والأشعرون)فالأزدتيامنوا،،ب2/]23الذين

خَثعممنهم"الذين:فقالأنمار؟وما،ادلّّهرسوليا:رجلفقال.وأنمار"

")3(.وبَحيلة

-1371)2/"الذمةأهل"أحكامفيالمسألةهذهعلىالكلامالمؤلفأفاضقد(1)

2(.4/941)("السننتهذيبو"877(864-)2/"الهجرتينو"طريق(5811

.(1/662)"الروح":وانظر

"مسنده"فيشيبةأبيابنرواهاللفظوبهذا.محضصوابوهو.النسخفيكذا)2(

المطبوعة:النسخوفي(.161)6"الصحابةفضائل"فيأحمدوالإمام)713(

."لأشعريونوا"

)8893(،داودأبو9(،004/2،87،980)9المسند""زوائدفياللّهعبدرواه)3(

سبرةأبووفيه،الغُطَيفيالمراديمسيكبنفروةحديثمن)3222(،والترمذي

فيالبرعبدوابن،الترمذيحسنه.لينفيه-عابسبناللّهعبدوهو-النخعي

لحاكماوصححهسباْ"،"سورةتفسيرفيكثيروابن(،1261)3/"الاستيعابإ

ابن=وفية)8928(أحمدعندعباسابنحديثمنحسنشاهدولة42(.4)2/



الأخِرَةَ!وَفِاَلدُّيخَااتحَيَؤةَفِىاَلبشُرَئلَهُرُ):تعالىقولهعنوسئل

.(1")لهتُرىأولمؤمنايراها،الصالحةالرويا))هيع!ع!رّ:فقال64،،:]يونس

أهلها،عند"أنفَسُها:فقالالعتىَ،فييعني،الرقابأفضلعنوسئل

2(.)ثمنًا"وأغلاها

)3(."دمُةواريق،جوادُهعُقِرَ"من:فقاللجهاد،اأفضلعنلمجنه!وسئل

صحيحوأذت،"اْنَّتتصدَّق:غذ،الصدغرعنلمجيمرر

4(.")الغنىوتاملالفقر،تخشى،شحيح

سبحانَّ:للملالكةاللّّهاصطفى"ما:فقال؟أفضلالكلامأيُّ:لمجنموسئل

وقعلكنو،صحيحةعنهالمقرئيزيدبناددّهعبدالرحمنعبداْبيورواية،لهيعة

صدوقوهو،،لهيعةبناللّه"عبدبدل"عياشبناللّه"عبد423(:)2/الحاكمعند

يغلط.

2(،)182والدارمي2(،22،26882،0274)687حمدوأ(،584)الطيالسيرواه(1)

سلمةوأبو،الصامتبنعبادةحديثمن)8938(،ماجهوابن)2275(،والترمذي

عناليزنيالرحمنعبدبنحميدطريقمن)22767(أحمدورواه.منهيسمعلم

بيأابنعندالدرداءأبيحديثمنشاهدوله.عبادةمنسمعإنحسنوهو،عبادة

عندبمعناهلحديثوا.مبهمرجلوفيه،وحسنه2()273والترمذي31(290)شيبة

.()1786داالصحيحةدا:وانطر.السؤالبدونعباسابنحديثمن()947مسلم

.الغفاريذربيأحديثمن84()ومسلم2(5)18البخاريرواه2()

بنجابرحديثمن2(،)437والدارمي)2368(،حمدوأ(،)1777الظيالسيرواه)3(

285(.)8/دالحلية"افينعيموأبو()9463حبانابنصححه.اللّهعبد

.هريرةبيأحديثمن(1)320ومسلم(141)9البخاريرواه(4)
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.(1(")وبحمدهاللّّه

:فقالنبيًّا؟كنتَمتى:لفظوفي؟النبوةلكوجبتمتىلمجو:وسئل

يروونه:والعوامُّ.الصحيحاللفظهوهذاوالجسد")2(.الروحلين"وآدمُ

والطينالماءبينوليس،باطلوهذاشيخنا)3(:قال."والطينالماء"بين

.ذكرناهماالمعروفواللفظ،مرتبة

اللّّة،رسوليا:سألهأعرابيًّاأن()4""مسندهفيحمدأالإماموذكر

أرضلىإأم،خاصَّةًلقومأم،كنتَأينماإليك،الهجرةعن(أخبِرْنا)ه

اللّّهرسولفسكت.جلسثم،مراتثلاثفسأل؟انقطعَتْمتَّإذاأم،معلومة

:قال.اللّهرسولياحاضرذاهوها:قال؟".السائل"أين:قالثميسيرًا،!و

0الغفاريذربيأحديثمن2731()مسلمرواه(1)

نيوالطبرا(،5)779الاَثاردامشكلشرحاوالطحاوي2(،0ه)69حمدأرواه2()

الفجرميسرةَحديثمن(912)2/"النبوة"دلائلفيوالبيهقي353(،0/2)

الضياءواختاره6(،80)2/الحاكمصححه.شقيقبنادلّهعبدطريقمنآددَّهدهه!كَنة،رَ

عنشقيقبناددّهعبدطريقمن232(12،)16623أحمدأيضًاورواه(.431)9/

طبعة36(01/1)"الإصابة":للتفصيلوانظر.حجرابنإسنادَهوصحح،رجل

.()1856"الصحيحةوإهجر،

238(،.2471/)داالفتاوىمجموع9و3(،370-4/60)"لمسائلاجامع9:انظر)3(

18(/521،،9360.)38

ومن1923(،)الطيالسيأيضًاورواه.عمروبنادلّّهعبدحديثمن7(0)59برقم(4)

الوهمدابيانانظر:.لحالامجهول،خاجةبنحنانوفيه2(4340)البزارطريقه

.(2)383"الضعيفةو"3(4/5)دايهاملإوا

إ."أخبرئي:المطبوعةالنسخفي)5(
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تيوتؤ،الصلاةوتقيم،بطنومامنهاظهرماالفواحشَأنَّتهجُرَلهجرة"ا

ادلّه،رسوليا:فقالآخر،فقام.("1بالحضر)متَّوإنمهاجرأنتثم؛الزكاة

فضحك:قالنَسجًا؟تُنسَجأو)2(خَلقًاآلخلَق،لجنةاأهلثيابعنأخبِرني

."لمًا؟عايسالجاهلٍمن))تضحكون:ع!يمّاللّّهرسولفقال.القومبعض

أهلثيابعنالسائلأين":قالثم،ساعةمحكقَيماللّّهرسولُفأَسكتَ)3(

("الجنةئمارُعنهاتنشقُبل"لا،:قال.ادلّهرسولياذاهوها:قال؟".الجنة

.مراتثلاث

لىإنصلهلآخر:لفظوفي؟لجنةافينسائنالىإأنفضي:!يموسئل

الغداةفيلَيُففيىالرجلانَّ،بيدهنفسيوالذي"اي:فقال؟لجنةافينسائنا

رجال(:المقدسى)ْاللّهعبدأبولحافظاقال)4(.عذراء"مائةلىاالواحدة

الحضر".في":المطبوعةالنسخفي(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا،."أملىإبفيغيِّر)2(

(".فاستلبث":المطبوعةالنسخفي)3(

ورواه.عنهصادروالمؤلف(،128)ص"لجنةا"صفةفيالمقدلصيالضياءذكره4()

)597(و"الصغير"5267()718،"الأوسط"فيوالطبرائي31(،1/)17البزار

،هريرةبيأحديثمن)373(،"لجنةا"صفةفينعيموأبو،الجعفيبهتفرَّد:وقال

عنه.سيرينبنمحمدعنحسانبنهشامعنزائدةعنالجعفيحسينطريقمن

نأوذكرا،حسينقِبلمنخطأ2ً()912!"العللفيزرعةوأبوحاتمأبوعدّه

رواهالإسنادوبهذا.عباسابنعنالعميزيدعنحسانبنهشام:الصواب

يعلىوأبو)374(،"الجنة"صفةفينعيموأبو)88(،"الزهد("فيالسريبنهناد

يا"الصحيحةفيالألبائيصححهذلكوسع.ضعيف،العميزيدوفية2(،)436

.)367(

128(0")صالجنةصفة9في)5(
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الصحيح.شرطعلىعنديإسناده

دَحْمًا،دَحْمًا،بيدهنفسيوالذي"نعم،:فقال؟لجنةافيأنطأ:وسئل

ابن"صحيحشرطُ)2(إسنادهورجالُ(.1)بِكْرًا"مطهَّرةًرجعَتْعنهاقامفإذا

".حبان

لا"بذكَرٍ:فقال؟لجنةاأهليتناكحهل:سئلأنهالطبرائي""معجموفي

دحمًا(")3(.دحمًا،تنقطعلاوشهوةٍيَملُّ،

الشديد.الدفع:الدحم)4(:لجوهرياقال

ولكندحمًا،"دحمًا:فقال؟لجنةاأهليجامعأع!م!م:سئلأنهأيضًاوفيه

)5(0"منيّةولامنيَّلا

فينعيموأبو74(،0،7430)2حبانابنرواه(.131)صللمقدلصيلمالجنةا"صفة(1)

شاهدوله.درّاجلأجلحسنوإسناده،هريرةبيأحديثمن)393(،"لجنةا"صفة

الرحمنعبدبنمعلىوفيه)293(،نعيموأبي)924(،"الصغير"فيالطبرانيعند

.(484)2/"المتناهية!العللفيلجوزياابنضعفه.كذاب،الواسطي

".شرط"على:المطبوعةالنسخفي)2(

فينعيمأبو،(016،172)8/ئيالطبرازواه(.132)صللمقدلصيلمالجنةا"صفة)3(

بنإبراهيمأحدهماوفي.أمامةابيحديثمنبإسنادين)368(،دالجنةا"صفة

؛متروك،الخبائريوسليمانمعتمد،غير،الطبرائيشيخالحمصيعرقبنمحمد

فيهآخر،بإسناد)366(نعيمابوورواه.ضعيفزيدبنهاشمالاَخروفي

ضعف.لينفيهما،الكنانيراشدبنوعمارةالأفريقيأنعمبنزيادبنالرحمنعبد

562(.)2/("الميزانفيوالذهبي233()2/"الضعفاء"فيالعقيليالحديث

(.دحم-1791)5/""الصحاحفي(4)

-،امامةبيأحديثمن69(،)8/نيالطبرارواه.(132)صللمقدسيلمالجنةا"صفة5()
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لاالجنةواهل،لموتااخو"النوم:فقال؟لجنةاأهلأينام:ع!ييهوسئل

.(1")ينامون

منبفرسٍأُتيتَالجنةدخلتَ"[ن:فقالخيل؟الجنةفيهل:!سيموسئل

(")2(.شئتَحيثالجنةفيبكفطار،عليهفحُمِلتَ،جناحانلهياقوتةٍ

قالمامثلللسائليقلفلمإبل؟لجنةافيهلا(:]224/!يمّوسئل

نفسُكاشتهتمافيهالكيكنالجنةاللّّهيُدخِلك"[نقال)3(:.للاول

)1(

)2(

)3(

)936("لجنةا"صفةفينعيمأبوورواه.ضعيف،مالكأبيبنيزيدبنخالدوفيه

عنهروايته،الألهانييزيدبنعليعنالعاتكةأبيبنعثمانوفيهاَخر،طريقمن

فيالقيسرائيوابن92(،آ/)16عساكرابنضعفهوالحديث.ضعيفةخاصة

64(.1/5)"الميزانَّ("فيوالذهبي65(،)2/"الحفاظ"ذخيرة

نعيموأبو9(،1)9""الأوسطفيالطبرانيزواه(.134)صللمقدسي"لجنةا"صفة

طرقولهجابر.حديثمن(44)16""الشعبفيوالبيهقي9(،0)"لجنةا"صفةفي

"والفروعالأصول"فيحزمابنوصححه(،1)870""الصحيحة:انظروشاهد،

.(188)ص

ئيوالطبرا،وضعفه2(445)الترمذيرواه.(441)صللمقدسي"لجنةاصفة"

أيوبأبيحديثمن)423(،"لجنةا"صفةفينعيمأبوطريقهومن-(018)4/

"معجمفيق!انعابنعندشاهدوله.لحديثامنكر،سورةأبووفيه،الأنصاري

،الإرسالفيهوالصواب.مجهول،ساعدةبنالرحمنعبدوفيه(،11)30"الصحابة

عندآخرشاهدوله.عليهالمحققينوتعليق22()13"حاتمأبيابن"عللانظر:

مختلط.،المسعوديوفيه،أبيهعنبريدةبنسليمانحديثمنوالترمذيأحمد

لي.التاالتخريجانظر

(".بل"لفظزادوا."قال"بل:المطبوعةالنسخفي
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.(2)"عينُك(1)ولذَّت

رسوليا:فقالت،سألتها!دلَّهُعَنقَارَسلمةأمأن:"ئيالطبرا"معجموفي

"حور::قال22(،:الواقعة1!)وَجُؤرعِينٌ:وجلعزالدّهترلعنأَخبِرني،الدّه

قلت:.النسر"جناحبمنزلةالحوراءشُفْرُ)3(.العيونضخام:عِين.بيض

:فقال(،42:]الطور(4!)لُؤْلُؤمَّكْنوُن!باَنَّهُم:وجلعزالدّهترلعنئياجبر

قلت:".الأيديتمسَّهلمالذيالأصداففيالذيالدُّرِّصفاء"صفاوهن

"خيرات:قال07(،:]الرحمن!حِسَان)فِيهِنَّجتَث:وجلعزقولهعنأخبرني

بَئضٌ)كَاَفَهُنَّ:وجلعزقولهعننيأخبر:قلت."حسانَّالوجوه،لأخلاقا

داخلفيرأيتِالذيالجلدكرقّة"رقِّتهن:قال914،:]الصافات!ومَّكونٌ

!وأَدرائاعُرُبًا):قولهعناللّهرسولياأخبرئي:قلت".القشرةيليمماالبيضة

ماوالصواب"،"وقرّت:لمطبوعةاالنسخفيو.لما"ورات:بوفي((،"وا!:كفي(1)

.زمنأثبت

والترمذي22(،)829وأحمد8(،0)6الطيالسيرواه(.541)ص"لجنةا"صفة)2(

المسعوديوفيه،أبيهعنالحصيببنبريدةبنسليمانحديثمن)2543(

علىفيهاختلفقدوكذلك،الاختلاطبعدمنهسمعهارونبنويزيد،مختلط

المسند".دامحققيتعليقوانظر:مرثد.بنعلقمة

تصحيف."شعر"،:المطبوعةالنسخفي)3(

منالكبير""المعجمفيالواردةوالآية!.مكنونلؤلؤ)كأنهن:الثلاثالنسخفي(4)

سياقكانولما.(1/794)"الأرواح"حاديفيوكذا.أثبتكماالطورسورة

تعالى:قولهالمطبوعةالنسخفي-أظنفيما-بهااستبدلالحورصفاتفيلحديثا

.(32:قعةلواا]!اتمَكمؤُلزالفُؤلُبر)؟نثلِ
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شُمْطًا،(1رُمْصًا)عجائزَالدنيادارفيقُبضنتياللوا"هن:قال37(،:]الواقعة

أترابًا:محبَّبات)2(،متعشِّقاتعُرُبًا:،عذارىفجعلهنالكِبر،بعدادلّّهخلقهن

العين؟لحوراأمأفضلالدنيانساءُ،اللّّهرسولي!:قلت.واحد"ميلادعلى

(".البِطانةدلىالظِّهارةكفضلالعينالحورمنأفضلالدنيانساء"بل:قال

ادلّّه،وعبادتهنوصيامهن"بصلاتهن:قال؟ذاكوبم،ادلّهرسوليا:قلت

،الثيابخُضرالألوانَّ،بيضالحرير،وأجسادهنالنورَوجوهَهنادلّّهألبس

الخالداتنحن:يقلن،الذهبوأمشاطهنالدُّرُّ،محامرُهنالحُليّ،صُفر

ابدًا،نظعنفلاالمقيماتونحنابدًا،نبأسفلاالناعماتونحن،نموتفلا

قلت:."لنا!وكانلهكنَّالمنطوبىأبذا،نسخطفلاالرانسياتونحن

،تموتثم،والأربعةوالثلاثةالزوجينتتزوجمنَّاالمرأة،ادلّهزسوليا

نهاا،سلمةأم"يا:قالزوجها؟يكونمنمعها=ويدخلونلجنةافتدخل

خلقًامعيأحسنهمكانهذا[نَّ،ربِّيا:فتقولخُلُقًا،أحسنَهمفتختارتخيَّر،

الدنيابخيرلخلقاحسنُذهبسلمةأميا.فزوِّجنيهالدنيا،دارفي

.")3(لآخرةوا

اَثقِنمَةَلومَو!ضحَفٌجَمِيعا)وَآلأَزضُ:لىتعاقولهعن!ك!ي!موسئل

جامد.أبيضوسخوهوالرمَص،عينهامؤقفياجتمعالتيوهيرمصاء.جمع(1)

و"حاديالكبيردا"المعجمفيلماموافقكز،منأثبتوما"،محبات":ب2()

لما."متحببات:لمطبوعةاالنسخفيو."لأرواحا

فيوالعقيلي367()23/الطبرانيرواه(.411)صللمقدسي"لجنةا"صفة)3(

الحديثضعف.ضعيف،كريمةأبيبنسليمانوفيه(.138)2/"الضعفاء،

.(211)3/لا"الكاملفيعديوابن،العقيلي
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"على:قاليومئذ؟الناسأين67(،:]الزمر!وح!ينِهِ!ظويَّتُوَاَلسَّمَوتُ

.(1")جهنمجسر

سيئاتك،وساءتك،حسناتكسرَّتك"اذا:فقال،الإيمانعنوسئل

2(.(")مؤمنفانت

)3(."فدَعْهضيء،قلبكفيحاك"إذا:فقال،الإثمعنوسئل

اليهواطمانت،القلبإليهاطمانَّما"البِرُّ::فقال،والإثمالبرعنوسئل

الصدر(")4(.فيوتردَّدالقلبفيحاكما:والإثم.النفس

:قال؟منهفُرخقدشيءفيأم(،نأتنِفُه)ةشيءفينعملهلعمر:وساله

ذاك)6(يُدرَكلاعمر،"يا:قال؟العملففيم:قال."منهفُرِغقدشيءفي"بل

اللّّه)7(.رسوليانجتهدإذن:قال."بالعملإلا

من(،1)9138"الكبرى"فيوالنسائي32(،5)4والترمذي2(،)4856أحمدرواه(1)

،(2437/)لحاكموا،الترمذيصححهأ!يدهعن!ا.رَعائشةعنعباسابنحديث

78(./)91(""التوضيحفيالملقنوابن

ابنصححه.أمامةأبيحديثمن22(،1)66وأحمد2(،010)4الرزاقعبدرواه)2(

"المسند".محققيتعليقوانطر:1(.4)1/والحاكم)176(،حبان

السابق.الحديثمنجزء)3(

يجه.تخرتقدَّم(4)

النسخمنأثبتكما"حبانابن"صحيحوفي"."نستأنفه:المطبوعةالنسخفي)5(

الخطية.

"."ذلك:المطبوعةالنسخفي)6(

=)62(،الطيالسيورواه.أبيهعنعمرابنحديثمن(01)8حبانابنرواه)7(
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أمرناعنأخبِرنا،ادلّّهرسوليا:فقالجُعْشُم،بنسُراقةسألهوكذلك

يستانف؟بماأمالمقادير،بهوئبتتالأقلامبةجرتأبما،إليهننظركأننا

ففيم:قاللمقادير".ابةوثبتت،الأقلامبهب،]224/جرتبمابل"لا،:فقال

أشدَّأبدًاأكونفلا:سراقةقال.ميسَّر("فكلّ"اعملوا،:قال؟إذنالعمل

.(1ا)الآنمنيالعملفياجتهادًا

فصل

الحِلُّ)2(،ماوهالطهور"هو:فقالالبحر،بماءالوضوءعن!ميِموسئل

)3(."ميتتة

الحِيَضفيهايلقىبئرٌوهي-بضاعةبئرمن)4(وضوئهعنع!مموسئل

شيء")5(.ينجِّسهلاطهورلماء"ا:فقال-الكلابولحوموالنتن

:فقال،والسِّباعالدَّوابِّمنينوبةومابالفلاةيكونالماءعن!نموسئل

شيء")7(.ينجِّسهلمقلَّتينالماءكان"إذا)6(

5(،4)63يعلىوأبو2(،)135والترمذي9(،)30المفرد""الأدبفيوالبخاري

0حبانوابنالترمذيصححة.بنحوه

)2648(.مسلمعندواصله)337(.حبانابناللفظبهذارواه(1)

لحِل"."وا:المطبوعةالنسخفي)2(

يجه.تخرتقدَّم)3(

"الوضوء".:المطبوعةالنسخفي(4)

يجه.تخرتقدَّم(5)

".إن":ك)6(

،(25)والنسائي)67(،والترمذي6(،46،5،)63داودوأبو(،084)3حمدأرواه)7(

،=الترمذيصححه.أبيهعنعمربناللّهعبدحديثمن5(5.18)17ماجهوابن
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لحميأكلونوإنهم،كتابأهلِقومٍبأرضإنَّا:فقالثعلبةأبووسأله

لم"ان:فقال؟وقدورهمباَنيتهمنصنعفكيفالخمر،ويشربونالخنزير

.(1)شربوا"وافيها،واطبخوالماء،بافارحَضُوهاغيرَهاتجدوا

اَنيتهم؟فيأفنأكل،كتابأهلقومٍبأرضإنا")2(:"الصحيحينوفي

فيها".كلُواثمفاغسلوها،غيرَها،تجدواأنَّلاالافيهاتاكلوالا":قال

إليها،اضطُرِرناإذاالمجوسآنيةفيأفتِنا")3(:و"السنن"المسند"وفي

.فيها("واطبخوالماء،بافاغسِلوهااليهااضطُررتماذا":فقال

"أَنقوْها:فقال،المجوسقدورعن!يهسئل(:")4"الترمذيفيو

حبانوابن)29(،خزيمةوابن736(،)2/"عباسابن"مسندفيوالطبري

والنووي(،1/132)والحاكم3(،1/0)"السننمعالم"فيوالخطابي(،12)94

فيوالعيني4(،40)1/المنير""البدرفيالملقنوابن(،151)1/"المجموع"في

وفصَّل.2(1/17)الدوريعندمعينابنإسنادهوجوّد(،1/021)الأفكار"نخب"

بالاضطراباعلوهوبعضهم(.-461178)3/""الخلافياتفيالبيهقيفيهالكلام

-1/404)المنير""البدر:وانظر.لحديثاصحةالراجحولكن،والإرسالوالوقف

بيأحديثمن(،1ه06)والترمذي)9383(،داودوأبو(،)17737حمدأرواه4(1)

75(./1)"الإرواءلمافيوالألباني(،1/431)لحاكموا،الترمذيصححه.ثعلبة

.(0391)ومسلم(45)78البخاري(2)

حديثمن237(،)9/والمجهقي)2857(،داودوأبو672(،)5حمدأرواه)3(

،(054)3/دا"التنقيحفيالهاديعبدابنحسنه.جدهعنأبيهعنشعيببنعمرو

76(./)1"الإرواءلافيوالألبائي

عليه.الكلاموتقدم(،4561،1018)(4)
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."قيهاطبخواواغَسلًا،

"لا:فقال،الصلاةفيالشيءيجدأنهإليهيخيَّلالرجلعن!وسئل

ريحًا")1(.يجدأوصوتًا،يسمعحتىينصرف

السائل:لةفقالء(".الوضوٍمنهيجزئ":قال،المذيعنلمجم!مّوسئل

بهفتنضَحماء،منكفّاأنَّتاخذ"يكفيك:فقالمنه؟ثوبيأصاببمافكيف

.الترمذيصحَّحه")2(.منهأصابانةترىحيثثوبَك

"ذاك:فقالالمإء،بعديكونالماءوعن،الغسليوجبعما!ك!يهوسئل

وضوءَكوتيوضَّاْ،وأنثييكقرجكذلكمنقتغسِلُ.يَمذيفحلوكلُّلمَذْي،ا

)3(."للصلاة

أطهر،فلا،أُستحاضلُامرأةئيإ:فقالتحُبيش،أبيبنتفاطمةوسألته

أقبلتفإذا.بحَيضةوليس،عِرقذلك[نمالا،":فقال؟الصلاةأفأدع

4(.(")صلِّيثم،الدمعنكفاغسليأدبرتفإذا،الصلاةفدعيحَيضتك

كانتالتيأقرائهاأيامالصلاة))تدع:!النبيُّفقالأيضا،عنهاوسئل

يجه0تخرتقدَّم(1)

بنسهلحديثمن5(،0)6ماجةوابن(،11)5والترمذي2(،01)داودأبورواه)2(

.(11)30حبانوابن92(،1)خزيمةوابن،الترمذيصححه.حُنَيف

بنحَرَامحديثمن)7(،لجاروداوابن2(،11)داودوأبو(،0091)7حمدأرواه)3(

لهولكن،حرامأجلمنضعففيه،الأنصاريسعدبناللّهعبدعمهعنحكيم

383(.381-/1)،الأم-داودبيأ"صحيحانظر:شواهد.

اللَّهُ!عَتفَا.رَعائشةحديثمن)333(ومسلم)228(البخاريرواه4()
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.(1")وتصليِّ،وتصوم،صلاةكلِّعندوتتوضا،تغتسلثمفيها،تحيض

و[نفتوضأ،"انَّشئت:فقالالغنملحوممنالوضوءعنلمجموسئل

"نعم،:فقال،الإبللحوممنالوضوءعنع!مهوسئل.تتوضأ"فلاشئت

:فقال،الغنممرابضفيالصلاةعن!سزوسئل."الإبللحوممنتوضأ

"لا")2(.:فقال،الإبلمباركفيالصلاةعن!روسئلفيها(".صلُّوا"نعم،

لاامرأةًلقيرجلفيتقولما،اللّّهرسوليا:فقالرجل،يك!يموسألة

لمأنهغيرمنها،أتاهقدإلاشيئًا)3(امرأتهمنالرجليأتيفليسيعرفها،

اَلخَّهَازِوَزُلفامِّنَطَرَفَىِاَ!لَوهَوَأَلِرِ)الاَيةهذهوجلعزاللّهفأنزليجإمعها.

اللّّهصلىالنبيُّلهفقال،.411]مود:!ألسَّئالقيُذهِئنألحسَئتِإِنَّاقل

أله،اللّهرسوليا:فقلتمعاذ:فقال".صلِّثم"توضَّاْ،:وسلمعليهأ(22/]ه

)4(."عامَّةللمؤمنين"بل:فقال؟عامَّةًللمؤمنينأمخاصَّةً

بنعديحديثمن62(،)5ماجهوابن(،1)26والترمذي2)،)79داوداْبورواه(1)

البرقاني"أسؤالاتفيالدارقطنيضعفهوبه،اليقظانأبوفيه.جدِّهعنأبيهعنثابت

حجرابنإسنادهضعفوكذلكقديمًا.الناسرواه،يخُرج:حديثهعنوقال(01)

انظر:.بشواهدهصحيحولكنه(1460)2/السلفأضواء.طالحبيردا"التلخيصفي

و"البدر3(،20/)"الأم-داودبيأو"صحيح2(2،181،2911)70"الإرواء("

.(131-521)3/المنير،

.سمرةبنجابرحديثمن36(0)مسلمرواه)2(

"المسند".منوالتصحيح"شيء"،:والمطبوعةالخطيةالنسخفي)3(

حديثمن31(،)13والترمذي(،011)حميدبنوعبد22(،11)2أحمدرواه(4)

البر=عبدوابنالترمذيأعلّوبهمعاذ.منيسمعلمليلىأبيبنالرحمنوعبدمعاذ،
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فهل،الحقمنيستحييلااللّّهإن،اللّهرسوليا:فقالت،سليمأموسألته

رات[ذا))نعم،:مج!ييهاللّّهرسولفقال؟احتلمتهيإذاغسلمنالمرأةعلى

يشبههافبمَيداكِ،"تربت:فقال؟المرأةأوتحتلم:سلمةأمفقالت.لماء"ا

فيترىالمرأةعن!ماللّّهنبيَّسألتسليمأمَّأنلفظ)2(وفيولدُها؟")1(.

".فلتغتسلذلكالمراةرأت))اذا:عفيماللّّهرسولفقال،الرجليرىمامنامها

ترىالمرأةعن!النبيسالتحكيمبنتخولةأن"المسند")3(:وفي

الرجلأنكما،تنزلحتىغسلعليها"ليس:فقال،الرجليرىمامنامهافي

".ينزلحتىغسلعليهليس

ومنالوضوء،المذي"من:فقالالمَذْي،عنطالبأبيبنعليوسأله

وإذا،ذكركواغسلفتوضَّأ،المذيرأيت"[ذا:لفظفيو."الغسللمنيا

(.أحمد)ْذكره".فاغتسللماءِ)4(افَضْخَرايت

البخاريفيلحديثاوأصل.الإرسالالترمذيورجح32(،1/5)"الاستذكاردافي

مسعود.ابنحديثمن)2763(ومسلم(6874،)526

)313(.ومسلم(013)البخاريرواه(1)

سليم.أمعنأنسحديثمن31(1)مسلمرواه2()

من6(0)2ماجهوابن2(1)47راهويهبنإسحاقأيضًاورواه2731(.)2برقم)3(

داشرحفيمغلطايضعفه.ضعيف،جدعانبنزيدوفية،حكيمبنتخولةحديث

2(.)187"الصحيحة"انظر:.بهايتقوىشواهدوله265(.2/)"ماجهابن

المني.دفق:يعني(4)

ماجهوابن(،411)والترمذي(،2801،9201،2381)868،المسند""في5()

فيلحديثاوأصل(.011)4حبانوابنالترمذيصححه.عليحديثمن5(0)4

.3(0)3ومسلم(321)البخاري
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("."يغتسل:فقالاحتلامًا،يذكرولاالبلليجدالرجلعن!يهوسئل

ذكره(".عليهغسل"لا:فقال،البلليجدولماحتلمقدأنيرىالرجلوعن

أحمد)1(.

:فقال،جالسةوعائشة،يُكسِلثمأهلهيجامعالرجلعن!يمّوسئل

)2(.مسلمذكره".نغتسلثم،وهذهاناذلكأفعلني"[

رأسي،ضَفْرَأشُدُّامرأةئيإ،اددّهرسوليا:فقالت،سلمةأموسألته

ثلاثَرأسكعلىأنَّتَحْثِييكفيك[نما"لا،:فقال؟الجنابةلغسلأفأنقُضه

داود)4(:بيأوعند)3(.مسلمذكره.لماء"اعليكتفيضينثم،حَثَيات

".حَفنةكلِّعندقُرونَك("واغمزي)ْ

منتنةً،المسجدلىإطريقًالناإنالدّهرسوليا:فقالت،امرأة!روسألته

قلت:منها؟".أطيبهيطريقبعدها"أليس:فقالمُطِرنا؟إذانفعلفكيف

أطيبهومابعده"أليس:لفظوفي."بهذه"هذه:قال،اللّّهرسوليابلى

،(216)ماجهوابن(،1)13والترمذي)236(،داودوأبو2(،916)5"المسند"في(1)

الحديثضعف.ضعيف،العمريعمربناللّّهعبدوفيه،عائشةحديثمن

""المجموعفيوالنووي68(،/1)"السنن"معالمفيوالخطابي،الترمذي

/2(421).

كأإلثَهُعَتهَا.عائشةحديثمن35(0)برقم)2(

033(.)برقم)3(

احمد""مسندمحققيتعليقانظر:.فيةوهِمقدزيد،بناسامةوفيه)252(،برقم)4(

)26477(.على

الواو.دون""اغمزي:المطبوعةالنسخفي)5(
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.(1حمد)أذكره."بذاكيذهب"فإنَّهذا:قال،بلى:قلت."؟منه

فقالى:،النجسةالطريقفنطأالمسجد،نريدإنا:لهفقي!،!ييهوسئل

)2(.ماجهابنذكره.بعضًا"بعضُهايطهِّر"الأرض

كيف،الحيضةدممنئوبهايصيبإحدانا:فقالت،امرأةع!ت!وّوسألته

".فيةتصليثمتنضَحه،ثم]بالماء()3(،تقرُصهثمتحُتُّه،":فقال؟بهتصنع

)4(.عليهمتفق

وكلواحولها،وما"القُوها:فقالسمن،فيوقعتفأرةعن!نموسئل

)6(.والمائعالجامدبينالتفصيلعنه)5(يصحولم.البخاريذكره(".سمنكم

أخذتم"هلا:فقالبها،إهافألقوا،ماتتشاةعن)7(ميمونةلمجيموسألته

امرأةحديثمن()533ماجهوابن384(،)داودأبوأيضًاورواه.274(52)برقم(1)

انظر:.صحابيةلأنها،بصحيحفليسالمرأةبجهالةأعلهومن.الأشهلعبدبنيمن

237(.2/)"الأم-داودبيأصحيح"

بيأحديثمن(2604/)والبيهقي236(،/1)عديابنأيضًاورواه.(532)برقم2()

،عديابنلحديثاوضعف.ضعيف،اليشكريإسماعيلبنإبراهيموفيه،هريرة

.(1/133)االزوائدلمافيوالبوصيري،والبيهقي

".الصحيحين"منالمعقوفينبينما)3(

أسماء.حديثمن2(19)ومسلم2()27البخاري(4)

"."فيه:المطبوعةالنسخفي)5(

التفصيل.إنكارمعمرتينلحديثاتقدَّم)6(

فيميمونةح!ديثوانظر.سودةحديثمنالاَتيواللفظ.الخطيةالنسخفيكذا)7(
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لمجمّ:اللّّهرسوللهافقال؟ماتتقدشاةٍمَسْكَنأخذ:فقالتمَسْكَها)1(إ"

أَن،إِلاطَاعيَظعَمُهُفَىَمُحَرَّمًاإلَىَّاُوحِىَمَأاَجدُفِىلَّآقُل!الو:لىتعاقال"انما

تطعمونهلاوانكم(.541:]الأنعام!ضِنزِيمأَؤلَحمَمَّسمفُوصًاأَؤدَمَالَيهوُتَشتَةً

فاتخذت،فدبغتهمَسْكَها،فسلخَتْإليها،فأرسلت."بهتنتفعواتدبُغوهان

أحمد)2(.ذكرهعندها.تخرَّقتحتى،قِربةًمنة

ذكره.دباغها"ب،2251/"ذكاوها:فقال،الميتةجلودعنع!مموسئل

)3(.النسائي

أحجار:ثلاثةاحدكميجدأولا":فقال،الاستطابةعن!يرروسئل

حسن.رث؟")4(.للمَسْرَبةوحجر،للّشرحجران

)1(

)2(

)3(

)4(

"المسند")26852(.

جلدها.اي

،(0281،2811)حبانوابن236(،23344،)يعلىأبوورواه.3(0)26برقم

سماكورواية،سودةحديثمن(1/18)والبيهقي(،17651،17661)نيوالطبرا

البخاريوروىالمسند"."محققيتعليق:انظر.توبعولكنه،مضطربةعكرمةعن

منه0طرفًا)6686(

حبانوابن(01)6والدارقطني2(4152)حمدأاْيضًاورواه.(4424)برقم

انظر.توبعلكنه،الحفظسيئ،النخعيشريكوفيه،عائشةحديثمن(0912)

ابنصححه921(.)1/للبيهقي"الخلافيات"ومحقق"المسند"محققيتعليق

المنير("إالبدرفيالملقنوابن2(،1/18)لما"المجموعفيوالنووي،حبان

(1/80.)6

حديثمن(،1/411)والبيهقي(،121)6/نيوالطبرا(،1)53الدارقطنيرواه

البيهقي.واقره،الدارقطنيحسنه.جدهعنأبيهعنسعدبنسهلبنالعباسبنأُبيِّ
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يزد.لمو."احجار؟ثلاثةأحدكميجدأولا"مرسلًا:(1مإلك)وعن

ولايستقبلها،ولا،القبلةيتنكَّبأنفأمره،التغوُّطعنسُراقةوسأله

وأ،رجيعفيهاليسأحجاربثلاثةيستنجيوأن؛الريحيستقبلولايستدبرها،

)3(.الدارقطنيذكره.ترابمنحثَيات2()ثلاثأوأعواد،ثلاثة

الأصابع،بينوخلِّلالوضوء،"اَسبِغ:فقالالوضوء،عنلمجب!موسئل

.(4داود)أبوذكره.انَّتكونَّصائمًا("لااالاستنشاقفيوبالِغ

الوضوء"أما:قالالوضوء؟كيف:فقال،عَبَسةبنعمرو!ييموسأله

بينمنخط!اياكخرجتفانقيتهما=،كفَّيكفغسلت،توضَّأتَاذافإنك

ويديكوجهكوغسلت،واستنشقت(،مضمضتَ)هفاذا.وأناملكاظفارك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أبيهعنعروةبنهشامحديثمن(،)433لحميديوا28(،/1)"الموطأ"في

فيالبرعبدوابن97(،)2/لما"الخلافياتفيالبيهقيفيهالقولوفصّلمرسلًا.

.لإرسالاورجحا3(،2/201)التمهيدداو"23(1/0)الاستذكار""

"."بثلاث:المطبوعةالنسخفي

بنمبشروفيه(.914)6/عديابنأيضًاورواه0عائشةحديثمن(451)برقم

"العللفيلجوزياوابنعديابنلحديثاوضعف.الدارقطنيقاله،متروكعبيد،

33(.1/0)"المتناهية

،(63841)حمدأايضًاورواه.صبرةبنلقيطحديثمن(1،431)42برقم

،(4)48ماجهوابن(،051)والنسائي(،63811)حمدأوعند.)788(والترمذي

حبانوابن(،051،681)خزيمةوابن،الترمذيصححه.منهالأولالطرف

(4501،8701،0154).

منأثبتما"النسائيسنن"وفي.المطبوعةالنسخفيوكذا"،تمضمضت":ب،ك
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عامَّةمناغتسلتَ-رجليكوغسلت،راسكومسحت،المرفقينلىإ

.(1)النسائيذكره."امكولدتككيومخطاياك

الوضوء."هكذا:قالثمثلاثًا،فأراهالوضوء،عنأعرابيٌّلمجدّوسأله

أحمد)2(.ذكره."وظلموتعدَّىأساءفقدهذاعلىزادفمن

فييكونمنَّاالرجل،اللّهرسوليا:فقال،أعرابيٌّ!كفًييهالنبيَّوسأل

أحدكمفسا"[ذا:فقال،قِلَّةالماءفيويكونالرويحة،منهفيكونالصلاة

ذكره".الحقِّمنيستحعىلااللّّهفإن،أعجازهنفيالنساءتأتواولافليتوضأ.

)3(.الترمذي

وللمقيم،ايامثلاثة"للمسافر:فقال،الخفينعلىالمسحعنع!يمّوسئل

.(4)"وليلةيومًا

)1(

)2(

)3(

)4(

صححة(.1017)9أحمدرواهوكذلك،عبسةبنعمروحديثمن(1)47برقم

)832(.("مسلمأصحيحفيوأصله(.1/131)لحاكموا،خزيمةابن

عنشعيببنعمروحديثمن(،4)22ماجهوابن(،041)والنسائي6684(،)

.()174خزيمةابنصححه.جدهعنأبيه

فيوالنسائي2(،0)5داودوأبو34(،و004/233)9أحمدورواه(.11)64برقم

وله.الترمذيحسنه.اليماميطلقبنعليحديثمن7798()7498-""الكبرى

"المسند".محققيوتعليق(،9187-1868)4/الألبابنزهةانظر:شواهد،

ادلّهعبدابووفيه0السياقبهذاثابتبنخزيمةحديثمن)59(الترمذيرواه

لالانه،المسحفيثابتبنخزيمةحديثعندييصحلا:البخاريقال،لجدليا

ص)الكبير"العلل"انظر:.ثابتبنخزيمةمنسماعالجدلياددهعبدلأبييعرف

عليعنعائشةحديثمن)276(مسلمرواهصحيحشاهدوله(.55-57

3(.3343-1/4)"الألباب"نزهة:انظر،الصحابةمنعدةعنالبابوقيعت!ا.يدةُآ!رَ
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الخفين؟علىأمسحاللّهرسوليا:فقالعُمارة)1(،بنأُبيّغ!يموساله

وما،"نعم:قال؟أياموثلاثة:قال.""ويومين:قاليومًا؟:قال.""نعم:فقال

وجوَّزوابظاهرهأخذتالعلمأهلمنفطائفةداود)2(.أبوذكره".شئت

مقيَّدة،التوقيتوأحاديث،مطلقهذا:قالتوطائفة.توقيتبلاالمسح

)3(.المطلقعلىيقضيوالمقيد

أشهر،خمسةأوأشهرأربعةالرملفيأكون:فقال،أعرابي!ك!ن!وسأله

".بالتراب"عليك:قال؟ترىفما،لجنبوالحائضواالنفساءويكونَّفينا

.(4حمد)أنبره

فتصيبني،أه!ليومعيلماء،اعن(أعزُب)ْئيإذر:أبو!يموسأله

وجدتفإذا.حِججعشرَلماء،اتجدلمماطهورالصعيد"[ن:فقال،الجنابة

حسن.حديث)6("بشَرتَكفامِسَّهلماءا

.زفيعليهلما"ظ:الإشكالعلامةمع"عمارةأبيابن":النسخفي(1)

لحاكموا2(،1/20)نيوالطبرا(،5)57ماجهابنأيضًاورواه.(1)58برقم2()

والدارقطنيداود،أبوالحديثضعف.مجاهيلبثلاثةمسلسلوإسناده(.1/017)

.(1/177)"الراية"نصبانظر:)765(0

2(.1/43)للمؤلف"السننتهذيب"وانظر:)3(

والبيهقي(119)الرزاقعبدأيضًاورواه.هريرةبيأحديثمن)7747(برقم(4)

فيالعيددقيقوابن،البيهقيأعلّهوبه.ضعيف،الصباحبنالمثنىوفيه2(،1/16)

والهيثمي936(،1/)"التحقيق"تنقيجفيالهاديعبدوابن(،127)3/""الإمام

266(.1/)""المجمعفي

والراء.بالغين"أغرب":لمطبوعةاالنسخفي(5)

يجة.تخرتقدم)6(
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نأفأمره؛زَنديَّإحدىانكسرت:فقال،طالببيأبنعليُّلمجموسأله

)1(.ماجهابنذكرهالجبائر.علىيمسح

الرجل"أما:فقال،لجنإبةامنالغسلعن!شًممالنبيَّاستفتوا:ثوبانوقال

أنَّلاعليهافلا،لمراةاوأما.الشعرأصوليبلغحتىفليغسله،راسهفلينشُر

داود)3(.أبوذكرهبكفَّيها)2("غَرفاتثلاثَراسهاعلىلِتغرِفْ.تنقضه

ثم.الصبحوصلّيت،الجنابةمناغتسلتإني:فقالرجل!ن!ووسأله

كنتَ"لو:فقالماء.ا(]226/يُصبهلمالظفرموضحقدرَفرأيتُ،أصبحت

)4(.ماجهابنذكره."أجزأكبيدكعليهمسحتَ

وسدرهاماءها[حداكن"تاخذ:فقال،الحيضعنامرأة!ييهوسألته

والبيهقي)878(،والدارقطني)623(،الرزاقعبدأيضًاورواه.)657(برقم(1)

لما"العللفيحمدألحديثاوضعف.كذابوضاعخالد،بنعمرووفيه2(،1/28)

فيحزموابن،والبيهقي،والدارقطني46(،/1)("إالعللفيحاتموأبو(،16)3/

"مصنفعليها:المسحجوازفيالسلفلآثارانظر.وغيرهم75()2/(""المحلي

أبيابنو"مصنف(،لجروحواالعصائبعلىالمسحباب-1/016)"الرزاقعبد

.(421)2/المنذرلابن"وإالأوسطالجبائر(،علىالمسحفي-1/135)"شيبة

تصحيف.وهو،المطبوعةالنسخفيوكذا"تكفيها("،:ب)2(

انطر:.نيالألباصححه(.1)686"الشاميينمسند"فيئيوالطبرا2(،)55برقم)3(

لطيف.بحثفيهفله8(7،)2/"الأم-داودأبي"صحيح

الحديثوضعف.ضعيف،اللهعبيدبنمحمدوفيهعلي،حديثمن)664(برقم)4(

والبوصيري636(،)3/يالميزانالافيوالذهبي(،61)3/"لخلافيات"افيالبيهقي

.(1/541)"الزوائد"في
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تبلغحتىشديدًادلكًافتدممهرأسها،علىتصبُّثمالطهور،فتُحِسنفتَطهَّر

فتطهَّر1(،ممسَّكةً)فِرْصةتاخذثملماء،اعليهاتصبُّثمرأسها،شؤون

بها")2(.

فتُحسنفتَطهَّر،ماءً،"تأخذ:فقال،الجنابةغسلعن!ي!ولممألته

ثمرأسها،شؤونيبلغحتىفتدلُكهرأسها،علىلماءاتصبُّثمالطهور،

الماءَعليها")3(.تُفيض

"تشُدُّ:فقال؟حائضوهي،تيامرأمنلييحِلُّما:رجل!كفَي!موسأله

.(4)مالكذكره.بأعلاها"شانكثمازارَها،عليها

)5(.الترمذيذكره."واكِلْها":فقال،لحإئضامواكلةعن!ميِموسئل

ترىأنإلايوما،أربعينتجلس":فقالالنفساء؟تجلسكم:ع!يمّوسئل

بالمسك.المطيبة:والممسَّكة.قطنأوصوفمنقطعة:الفِرصة(1)

أ!ددَّهُعَنهَا.رَعائشةحديثمن332()ومسلم31(4)البخاريرواه2()

)332(.مسلمعندالسابقاكأيلَّهُعَنهَارَعائشةحديثمن)3(

والبيهقي2(،21)داوداْبوموصولًاورواه.مرسلًا(1/57)الموطألما"في(4)

،بمعناهالأنصاريسعدبنادلّهعبدعمهعنحكيمبنحرامحديثمن312()1/

ومسلم)303(البخاريرواهمالهويشهد.صدوقبكار،بنمحمدبنهارونفيه

ميمونة.حديثمن492()

ماجهوابن2(،21)داودوأبو(،0091،80091)7حمدأورواه.()133برقم(5)

صحيح.والحديثسعد.بناللّهعبدعمهعنحكيمبنحرامحديثمنآ(،)51

2(.02،70)6"الأم-داودبيأ"صحيح:انظر
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.(1)الدارقطنيذكره."ذلكقبلالطهر

بكثرة))عليك:ع!يمفقال،اللّّهلىإالأعمالأحبِّعنئوبانع!يموسألة

وحطَّدزجةًبهااللّّهرفعكالاسجدةدلّهتسجدلافإنكوجل،عزلهالسجود

)3(.مسلمندره(".طينةبها)2(عندن

فيالصلاةأو،بيتيفيالصلاة:أفضلايُماسعد:بنأدلّّهعبدوسأله

فيفلأنَّأصلِّيالمسجد؟منأقربهما،بيتيالىترى"الا:فقالالمسجد؟

ذكره(".مكتوبةًصلاةًتكونأنإلاالمسجد،فيأنَّأصلِّيمن[ليَّأحبُّبيتي

.()4ماجهابن

ابنذكره".بيوتكم"نوِّروا:فقال،بيتهفيالرجلصلاةعن!رِووسئل

)5(.ماجه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وكلاهما،أبيهعنالعرزميالرحمنعبدوفيه.سلمةأمحديثمن)866(برقم

ماجهوابن(،)913والترمذي3(،11)داودأبوورواه.مجهولة،ومُسَّة؟ضعيف

فيالبخاريبهاأعلَّه،بدونَّالسؤالأيضًامُسَّةطريقمن)862(والدارقطني)648(

(""الوسطيفيالحقوعبد2(،40)2/حزموابن(،1391/)الكبير""العلل

وغيرهم.(،1/812)

النسخ.منأثبتكما""الصحيحوفي".عنك"بها:المطبوعةالنسخفي

)488(.برقم

"الاَحادفيعاصمأبيوابن،منهبأتم(091)70أحمدأيضًاورواه(.)1378برقم

2(1/640)والبوصيري(،2021)خزيمةابنصححه.)865("نيوالمثا

حمدوأ(،4)9الطيالسيأيضًاورواه.السائلوهوعمر،حديثمن()1375برقم

عليه؟اختُلِفوقد،البجليعمروبنعاصمعلىالحديثومداروغيرهما.)86(،

رجل-عنوتارة،ضعيفعمر،ليموعُميرعنوتارة،يلقهولمعمر،عنيرويتارة
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شماله،منيمينهعرف"اذا:فقال؟الصبييصلِّيمتى!يورّ:وسئل

.(1)"بالصلاةفمُروه

عننهُيتُ"انّي:فقالبالنساء،يتشبَّهمخنَّثرجلقتلعنلمجيموسئل

داود)2(.أبوذكره."لمصلِّيناقتل

.("اليومينهذينمعنا"صلِّ:للسائلفقال،الصلاةوقتعنلمج!وسئل

فأقام،أمرهثم.الظهرفأقامأمرهثم،فأذَّنبلالًا،أمرَالشمسزالتفلما

غابتحينالمغربفأقام،أمرهثم.نقيةبيضاءمرتفعةوالشمسُالعصر،

حينالفجرفأقام،أمرهثم.الشفقغابحينالعشاءفأقام،أمرهثم.الشمس

)1(

)2(

فيئيالألباوضعفه(.691)2/"الدارقطني"عللانظر:عمر.سألواالذينالقومعن

)237(."الترغيب"ضعيف

عنيذكررجلعنالجهنيادلّهعبدبنمعاذامراةحديثمن(4)79داودأبورواه

سعد،بنهشامفيهوأيضًاهذا،الرجلجهالةفيه،ذلكعنسئلأنه!نوواللّهرسول

منهذالحديثناشاهدعن5(4)2داحاتمبيأابنعلل"فيزرعةأبووقال.ضعيف

المنير""البدر:انظر0قولهقَطْالزهريعنالصحيح:أنسعنالزهريرواية

شيبةأبيابنرواهكماقولهمامنسيرينوابنعمرابنعنثابتلكنه24(.1)3/

.(4484/)(""الأوسطفيالمنذروابن35(40،3541)

أيضًاورواه.هريرةبيأحديثمن2(42)8/البيهقيطريقهومن،(4)289برقم

الدارقطنيقال،هاشموأبويسارأبووفيه.()1758والدارقطني6(،1)26يعلىأبو

منهذامتلوروي."لحديثايثبتولا،مجهولان"23(:11/0)""العللفي

بنالخَصِيبوفيه5(،0)58لما"الاوسطفيالطبرائيعندالخدريسعيدأبيحديث

فيالعقيليوقال36(،9350،)3/"الميزان"لسانانظر:.كذابجحدر،

هذا.حديتهذكرثملها،أصللامناكيرأحاديثه264()2/"الضعفاء"
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العصروصلَّى.بالظهرفأبرَدَ،أمرهنيالثااليومكانفلماالفجر.طلع

يغيبأنقبلالمغربوصلَّى.كانالذيفوقأخَّرها،مرتفعةوالشمسُ

ئمبها.فأسفرالفجر،وصلَّى.الليلثلثذهببعدماالعشاءوصلَّى.الشفق

لمج!.اللّّهرسولياأنا:الرجلققال؟(".الصلاةوقتعنالسائل"أين:قال

)2(.مسلمذكره."رأيتمما(1بين)صلاتكم"وقتُ:فقال

أقرَبُ"نعم،:قال؟الأخرىمنالنِّهليإأقربُساعةمنهل!شير:وسئل

تكونأنفانَّاستطعتالآخر،الليلجوفَالعبدمنوجلعزالربُّيكونما

(")3(.فكُنْالساعةتلكفيادلّّهيذكرممن

صلاة"هي:فقال،الوسطىالصلاةعنء!مماللّّهرسولوسئل

)4(.العصر"

فيها؟الصلاةُممرَهساعةوالنهارالليلساعاتفيهل:لمجموسئل

تطلعُفانها،الشمستطلعحتىالصلاةفاعالصبحَصلَّيتَإذا"نعم،:فقال

تستويحتىمتقبَّلة،محضورةفانَّالصلاةصلِّ،ثمشيطانَّ.نَيقربين

جهنَّمُ،تُسجَرالساعةتلكفإن،الصلاةفدع،كالرمحرأسكعلىالشمس

"!الصحيحفي"هو:وقالبين"،ما":المطبوعفي(1)

)613(.برقم)2(

بنعمروحديثمن،منهبأتم)572(والنسائيالقدر،هذا)9357(الترمذيرواه)3(

أحمدورواه3(.1/90)لحاكموا(،11)47خزيمةوابنالترمذيصححه0عبسة

فيهبإسنادمختصرًا،(4136)ماجهوابن(،584)والنسائيهذا،منبأتم(2017)6

ضعيف.،البيلمائيبنالرحمنوعبد،مجهول،طلقبنيزيدفيهانغير،اضطراب

يجه.تخرتقدَّم(4)
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فإذا.الأيمنب،]226/حاجبكعنالشمسترتفعحتىأبوابها،فيهاوتُفتَح

الصلاةدعثمالعصر،تصلِّيحتىمتقبَّلةمحضورةفالصلاةالشمسزالت

بفعلالنهيتعلُّقعلىدليلوفيه)1(.ماجهابنذكره".الشمستغيبحتى

بوقتها.لاالصبحصلاة

مافعلِّمني،القراَنمنشيئًاآخذأنأستطيعلا:فقالرجللمجن!موسأله

ولاأكبر،واللّّه،اللّّهإلاالهولا،دلّّهلحمدوا،اللّّهسبحان"قل:فقال.يجزئني

اللهم"قل:فقاللي؟فما،للّههذا،اللّّهرسوليا:فقال."باللّه[لاقوةولاحول

فقال.وقبَضهاهكذا،بيدهفقال."وارزقني،نيواهدوعافِني،،حمنيار

داود)2(.أبوذكره.لخير"امنيديهملأفقدهذا))امَّا:!اللّّهرسول

:فقال،الصلاةعن-بواسيربهوكان-حصينبنعمرانع!نموسأله

ذكره."جنبكفعلىتستطعلمفإنفقاعدًا،تستطعفإنَّلمقائمًا،"صلِّ

.)3(البخاري

فإنه،أَنصِتْ"بل:قال؟أُنصِتأوالإمامخلفأقرأ:رجلعقي!ووسأله

أيضًاورواه.المعطَّلبنصفوانوالسائل،هريرةبيأحديثمن(5221)برقم(1)

حسن،وإسناده.(2554/)والبيهقي(،451)2حبانَّوابن(،51/681)البزار

فيوهبابنعندصحيحشاهدوله922(.1/)"الزوائد("فيالبوصيريحسنه

يعلىوأبو(2751)خزيمةابنُطريقهومن331(،)الوفاءدار.ط"لجامع"ا

.(0551)حبانابنُيعلىأبيطريقمنئم6581(،)

وابن(،01191)حمدأأيضًاورواه.أوفىأبيبناليّهعبدحديثمن)832(برقم2()

وله.لينفيهماالسكسكي،وإبراهيمالدالانيخالدأبويزيدوفيه54(.)4خزيمة

324(./1)"الصلاةصفة"أصلانظر:.بهيتقوىشامد

.(11)17برقم)3(
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.(1)الدارقطنيذكره."يكفيك

فكيفسَفْرًا،نزاللاإنَّا،اللّّهرسوليافقالوا:حطَّابة)2(،غ!يالهوسأله

سجودًا".تسبيحماتوثلاثركوعًا،تسبيحات"ثلاث:فقال؟بالصلاةنصنع

مرسلًا)3(.الشافعيذكره

قدالشيطانإن،اللّهرسوليا:فقال،العاصأبيبنعثمانلمجووسأله

لهشيطانَّيقال"ذاك:فقال.عليَّيَلْبِسُهائيقراءوبينصلاتيبينحال

ففعلتُ:قال.ثلاثًا("يساركعلىواتفِلْباللّّه،فتعوَّذأحسستَهفإذا4(،خِنْزَب)

(.)ْمسلمذكره.اتلّهفأذهبة،ذلك

:قال؟أهليفيهاَتيالذيثوبيفيأصلِّي:فقالرجل،ع!يموسأله

")6(.فتغسلَهشيئًا،فيهترىأنالا"نعم،

"القراءةفيوالبيهقي263(،)2/لما"المجروحينفيحبانابنأيضًارواه(.12)48(1)

ضعيف،وهوغسانبه"تفرد:لحديثاعقبالدارقطنيقال(.124)("الإمامخلف

واللّه،منهأصح(12)47قبلهالذيوالمرسل،ضعيفانسالمبنومحمدوقيس

".أعلم

0يحتطبونالذينوهم)2(

(0258)شيبةأبيابنأيضًاورواه(.474،484)2/"السنن"معرفةفيطريقهمن)3(

"الصلاةصفةأصل"وانظر:.صحيحمرسلوهو86(،)2/"الكبرى"فيوالببهقي

/2(.)656

.(1/091)4لامسلم"شرحفيالنوويذكرهاأخرىلغاتوفيهز،فيضبطكذا(4)

22(.)30برقم()ة

يعلىوأبو(،245)ماجهوابن2(،58202،02902،1290)حمدأرواه)6(

الوقف-رجحولكن.سمرةبنجابرحديثمن)2333(،حبانوابن74(،06)
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نذر؟ومامنهانأتيماعوراتنا،الدّهرسوليا:حَيدةبنمعاوية!ميِموسأله

يا:قلت:قال."يمينكملكتماأوزوجتكمنإلاعورتك"احفظ:قال

أحديراهالاأن"إنَّاستطعت:قال،الرجلمعيكونالرجل،اللّهرسول

".منهيُستحياأنأحقُّ"اللّّه:قالخاليًا،يكونفالرجل:قلت:قال."فافعل

.(1حمد)أذكره

؟".ثوبينيجد"أوكلُّكم:قالالواحد،الثوبفيالصلاةعن!يموسئل

)2(.عليهمتفق

فأصلِّيالصيد،فيأكونإئي،ادلّّهرسوليا:الأكوعبنسلمةكي!وسأله

ذكره."شوكةًالاتجدلموان"فازرُرْه،:فقالواحد.قميصإلاعليَّوليس

)3(.قميصإلاعليَّوليس،الصيففيأكونئيإ:النسائيوعندحمد.أ

صحيحشاهدوله(.1/291)لابنه"العللدافيحاتموأبو2()8250عقبأحمد-

أحمدعند!يِمالنبيفعلمنحبيبةأمأختهعنسفيانبيأبنمعاويةحديثمن

وغيرهما.)776(،خزيمةوابن274(،06762،40)

فيوالنسائي)9276(،والترمذي(،04)17داودأبوأيضًاورواه2(.3400)برقم(1)

عنأبيهعنحكيمبنبهزحديثمن(،0291)ماجهوابن)2398(،""الكبرى

لحاكماوصححه،2(0)ص"الساري"هُدىفيحجروابن،الترمذيحسنه.جده

56(.1/1)"السننإتهذيبفيوالمؤلف(،917)4/

اللَّةُ!عَنهُ.رَهريرةبيأحديثمن5(1)5ومسلم)365(البخاري)2(

من)843("الكبرى"فيوالنسائي)632(،داودوأبو(،06521)حمدأرواه)3(

قال،سلمةعنإبراهيمبنموسىعنعطافطريقمن،الأكوعبنسلمةحديث

نظر.القميصحديثوفي،يصحلاهذا792(:/1)الكبير"إالتاريخفيالبخاري

2(.10)2/"التعليق"تغليقوانظر:
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"فأين:قالالفِراء؟فيأصلِّي،اللّهرسوليا:رجل!يموسأله

.(1)"الدَباغ

وصلِّالقَرَن،"اطرح:فقال،والقَرَنالقوسفيالصلاةعنع!يموسئل

لجَعْبة.ا:بالتحريكوالقَرَن)2(.الدارقطنيذكره."القوسفي

إزار؟عليهاوليسوخمار،درعفيالمرأةتصلِّيهل:سلمةأموسألته

.(4داود)أبوذكره.قدميها"(ظهورَ)3(يغطِّيسابلًاالدرعكان"إذا:فقال

"المسجد:قال،الارضفيوُضِعمسجدأولعنذرأبو!هموسأله

:قالبينهما؟كم:فقال".الأقمى"المسجد:قال؟أيُّثم:فقال".الحرام

)1(

)2(

)3(

)4(

حديثمن2(1/4)والبيهقي2(،5261)شيبةأبيوابن(،06091)أحمدرواه

ليلى،أبيبنالرحمنعبدبنوحمدهاشمبنعليوفيه،الأنصاريليلىأبي

فيوالبوصيري2(،18)1/("المجمعدافيالهيثميضعفهوالحديث0لينفيهما

.(2221/)""الإتحاف

)6318(،شيبةأبيابنأيضَاورواه.ا!وعبنسلمةحديثمن(1)486برقم

لحديثاومدار2(.55)3/والمجهقي33(،1/5)لحاكموا2(،8)7/نيوالطبرا

الحديثوضعف.ضعيفانوكلاهمامحمد،بنوموسىخالدبنعقبةعلى

"المجمع"فيوااليثمي537(،)5/"الوهم"بيانفيالقطانوابن،ا!يهقي

/2(.)57

(.ك)ز،منأثبتكمالماالسنندافيو.المطبوعةالنسخفيوكذا"ظهر"،:ب

لحاكموا(،1785)الدارقطنيأيضًاورواه.سلمةامحديثمن)963(برقم

تُعرَف.لا،حرامأموهيقُنفُذ،بنالمهاجربنزيدبنمحمدِأُمُّوفيه25(.1/0)

"التمهيد"فيالبرعبدوابن،والدارقطنيداود،ابوقاله،الوقفوالصواب

وغيرهما.)638(وأبوداودطربقهومن(،1/421)مالكرواهكما793(،)6/
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متفق."فصَلِّالصلاةُادركتكحيثمسجد،لكالأرضثم"أربعونَّعامًا،

.(1)عليه

سألهطالببيأبنجعفرأن")2("مستدزكهفيأ(]227/لحاكماوذكر

".الغرقتخافانإلاقائمًافيها"صلِّ:فقالالسفينةفيالصلاةعن

")3(.دعأو"واحدةً،:فقال،الصلاةفيلحصىامسحعن!روسئل

لكخيرٌعنهاتمُسِكولَأن،"واحدة:فقال،ذلكعنجابر!مموسأله

الحَدَق)4(".سودُكلُّهاناقةماثةمن

بيديهيمسحهأحدهمفكانلحصباء،بامفروشًاكانالمسجدقلت)5(:

تركها.لىإوندبهم،واحدةمسحةفيالنبيُّفرخَّص،سجودهلموضع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(025)ومسلم(5243)ريلبخاا

لحاكم،اوصححه،البيهقيحسنه(5510)3/البيهقيطريقهومن275(،1/)

.(1/101)"الصلاةصفة"أصلفيوالألباني

بيأحديثمن(،19)6خزيمةوابن2(،4)30الرزاقوعبد2(،441)6حمدارواه

الرزاقوعبد()472الطيالسيورواه.ضعفمحمد(،)وهوليلىبيأابنوفيهذر،

عننجيحأبيابنعنعيينةبنسفيانطريقمن"،دع"أوْزيادةبدون2(04)4

عنمجاهدعنالأعمشعنسفيان"وقال:عقبهالطيالسيوقالذر.أبيعنمجاهد

فيالدارقطنيعنهقال!ي!((،النبيعنذربيأعن(الرحمنعبد)وهوليلىأبيابن

ع!لىإنه352()35/"المسند"محققووقال،الأولمنأصحإنه(1111)لا"العلل

.(289،99/)الإرواء"":وانظر.الشيخينشرط

تصحيف.،"لحلقا":كز،

خطأ.وهو،""فقلت:المطبوعةالنسخفي
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"المسند")1(.فيوالحديث

يختلسهاختلاس"هو:فقال،الصلاةفيالالتفاتعن!موسئل

العبد")2(.صلاةالشيطانَّمن

يأتيثم،الصلاةَمنزلهفيأحدنايصلِّي:هـال،ر!لكحينوسأله

أبوذكره."جَمْعسهمُ"لك:فقال؟معهمأفأصلِّي،الصلاةُوتقامالمسجد،

داود)3(.

الأصردونالصلاةيقطعالأسودالكلبعنذرأبوع!هيهوسأله

4(.(")شيطانالأسود"الكلب:فقالوالأصفر،

أم)5(أشفعتأدرفلمصلَّيتُ،ئيإ،اللّّهرسوليا:فقالرجل،ع!ي!الهوسأله

صلاتكم،فيالشيطانبكميتلعَّبان))إياكم:ع!يماللّّهرسولفقال.أوترت

،(11)45حميدبنوعبد197(،1)شيبةأبيابنأيضًاورواه(.0421،41541)4(1)

البخاريرواهماعنهويغني.ضعيفسعد،بنشرحبيلوفيه)798(،خزيمةوابن

ولفظة:،معيقيبحديثمن-(1151)أحمدعندوهو-5()46ومسلم(12)70

فاعلًاكنت"إنيسجد:حيثالترابيسويالرجلفيقالع!م!راللّهرسولأن

.("فواحدة

فأيلَّهُعَتفَا.عائشةحديثمن75(1)البخاريرواه2()

طريقهومن-(1/133)مالكورواه.الأنصاريأيوببيأحديثمن()578برقم)3(

وعفيف،مبهماسد،بنيمنرجلوفيه(،158)4/والطبرائي3(،00)2/البيهقي

لين.فيه،السهمي

يجه.تخرتقدَّم(4)

"أو".:المطبوعةالنسخفي)5(
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".صلاتهتمامفإنهما،سجدتينفليسجدأوتر،أمأشفَعيدرفلم،صلَّىمن

.(1حمد)أذكره

طُبعت"لأنَّفيها:فقال؟لجمعةايوما)2(أسمِّيشيءلأيِّ:لمجيموسئل

ساعاتثلاثآخروفي،البطشةوفيها،والبعثةالصعقةوفيها،آدمأبيكطينة

.(")3(لهاستُجيبفيهااللّّهدعامنساعةٌمنها

الانصرافلىإالصلاةتقام"حين:فقال،الإجابةساعةعنأيضًاوسئل

.(4منها")

بعدساعةآخركانتوإن،الإجابةساعةلأن،الحديثينبينفيتناولا

نأكما،الإجابةساعةتكونأنأولىالصلاةفيهاتقامالتيفالساعةُالعصر،

جم!يماللّّهرسولومسجدُقباء،مسجدهوالتقوىعلىأُلسِّسالذيالمسجد

البخاريوأورده285(،)"الصحابة"معرفةفينعيموأبو(،054،154)حمدأرواه(1)

وبقية،لحديثاحسنوهو،كبشةبيأبنيزيدوفيه35(،5)8/الكبير(""التاريخفي

.ثقاترجاله

ظنَّهأسقطمنولعل.الثلاثالنسخمنساقطوهوالمسندلما،"منالمعقوفينبينما)2(

مكانهأثبتواالمطبوعةالنسخوفي.الرسمفيلتشابههماشيء""السابقللفظتكرارًا

"!"فضلت

ولم،لينفيه،طلحةبيأبنعليوفية،هريرةبيأحديثمن81(0)2حمدأرواه)3(

.(1/427)5"المهرة"إتحافانظر:.هريرةبيأمنيسمع

حديثمن(،1)138ماجهوابن(،)948والترمذي92(،1)حميدبنعبدرواه(4)

جدًا.ضعيفوكثير،جدهعنأبيهعنالمزنيعوفبنعمروبناللّهعبدبنكثير

""المجموعفيوالنووي2(،1/1)9"التمهيد"فيالبرعبدابنالحديثوضعف

0(2486/)يا"الفتحفيلحافظوا(،4/055)
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فتأمل!بتنقُّلها،بينهماجمعَ)2(مَنجَمْعمِنأولىوهذا)1(.منهبذلكأولى

الخير؟منفيهاما)3(،الجمعةعنأخبِرنا،اللّّهرسوليا!يَئِّ:وسئل

وفيه،الأرضإلىآدمأُهبِطوفية،آدمخُلِقفيه:خلالخمسُ"فيه:فقال

لمما،اياهأعطاهالاشيئًافيهاالعبدُاللّهيسأللاساعةوفيه.آدماللّّهتوفَّى

سماءولامقرَّبملكٍمنفما،الساعةتقوموفيه.رحمقطيعةَأو[ثمًايسال

حمدأدكره."الجمعةيوممنمشفقوهوإلاحجرولاجبالولاأرضولا

.(4)والشافعي

فأؤدرْالصبحخشيتفإذا،مثنى"مثنى:فقال،الليلصلاةعن!يمّوسئل

)5(.عليهمتفق."بواحدة

منأكثرأطيقئيإ:قال.""بواحدة:قالأُؤير؟بكم:أمامةأبووسأله

"وهو".:المطبوعةالنسخفي(1)

ظنالنساخبعضأنوالظاهر.المطبوعةالنسخفيوكذابينهما"،جمعمن"أولىز:)2(

فحذفه.مكررًا،لاجمع"من

دا.لجمعةا"يوم:المطبوعةالنسخفي)3(

من(،8401)ماجهوابن22(،4)57وأحمد(،434)2/""الأمفيالشافعيرواه()4

،هريرةأبيحديثمنصحيحشاهدوله.لينفيهمثلائةوفيه،عبادةبنسعدحديث

وأحمد-،(434)2/""الأمفيالشافعيطريقهومن-(1/801)مالكرواه

حبانوابن(،)1766والنسائي(،194)والترمذي(،401)6داودوأبو(،301)30

:الترمذيوقال2(.0،2515)3/والبيهقي927(،،1/278)لحاكموا،)2772(

صحيح.حسنحديث

والخمسين.الثالثةالفائدةفيتقدَّم)5(
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")2(."بسبع:قالئم("،"بخمس:قالثم")1(،"ثلاث:قإل.ذلك

،الصلاة"هي:فقالوالوتر،الشفععنسئلأنه)3(:""الترمذيوفي

وتر".وبعضهاشَفْعبعضها

:فقالب،]227/الوتر،عنسألةرجلًاأنَّ)4("الدارقطني"سننوفي

".بالسلاموالثنتينالواحدةبين"افصِلْ

أحمد)5(.ذكره."القنوت"طول:قال؟أفضلالصلاةأيءلمجمرّ:وسئل

)6(."فاعلهوقليل،الليل"نصف:قال؟أفضلالقيامأيُّ:!ك!ن!موسئل

إ."ثلاثٍبجرِّزفيوضبط،النسخفيكذا(1)

له،ترجممنأجدلممعتمر،وفيه،أمامةنيأحديثمن(1)648الدارقطنيوواه)2(

فيه0متكلمغالبوأبو

وفيه(.1991)9أحمدأيضًاورواه.حصينبنعمرانحديثمن)3353(برقم)3(

عارضة"فيالعربيابنالحديثوضعف.حصينبنعمرانعنالروايجهالة

.(275)8/دالفتحا"فيفظلحاوا3(6/69)دالأحوذيا

وفي.لهيعةابنعنطريقينمنعمربنادلّهعبدحديثمن(1678،)1677برقم)4(

51فوّذلكأجلمنلعله،لهيعةابنعنراويةوكانالأسود،أبوعنهالراويئيالثا

558(.)2/!الباري"فتحفيالحافظ

ماجهوابن)387(،الترمذيأيضًاورواه.جابرحديثمن(41،01521)5233()

ورواه0()1758حبانوابن(،511)5خزيمةوابن،الترمذيوصححه.(1241)

.السؤالذكربدون75()6مسلم

الليل!قياممختصر"فيالمروزينصروابن(،12)17"الزهد"فيالمبازكابنرواه)6(

فيئيوالطبرا(،0113)دا"الكبرىفيوالنسائي2(،5551)حمدوا39(،)ص

بي-أمهاجرعليمدارهذر.أبيحديثمن(4)3/والبيهقي262(،)4""الأوسط
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جوف"نعم،:قال؟الأخرىمناللّّهلىإأقربساعةمنهل:محك!ييموسئل

.(1)النسائيذكره."الأوسطالليل

فصل

أَسَفٍوأَخْذةُ،للمؤمن"راحة:فقال،الفجاءةموتعنلمجيموسئل

أحمد)2(.ذكره.للفاجر"

رويوقد.عنهالروايتينإحدىفيالفجاءةموتأحمديكرهلمولهذا

حائطأوبجدارمرَّع!هاللّهرسولأن(")3("مسندهفيوروىكراهتها.عنه

ولا(".الفَواتموتَأكرهني"ا:فقال،ذلكفيلهفقيلالمشيَ،فأسرع،مائل

)1(

)2(

)3(

بدون،هريرةبيأحديثمنوغيره2(11/30)63مسلمورواه.لينفيهخالد،

".فاعله"وقليل:زيادة

ماجهوابن(،017)26حمدأأيضًاورواه.عبسةبنعمروحديثمن584()برقم

البَيْلماني،بنالرحمنوعبد،مجهوليزيد،بنطلقوفيه(.125،1364)1

الاَخر".الليل"جوف:والنسائيأحمدولفظ.ضعيف

وفي937(،)3/البيهقيأيضًارواهوادلَّهُ!كلَنهَا.رَعائشةحديثمن25(0)42برقم

بنعبيداللّهبناللّهوعبد،متروكالوليد،بناللّهعبيدفيه749(0)"الإيمان"شعب

انظر:.يثبتلاوالحديث،ضعفمنتخلولاشواهدوله.عائثةمنيسمعلمعُمير

)663(."و"الضعيفة(،1)463"المتناهيةواالعلل272(،)5/للدارقطني""العلل

والبيهقي)6612(،يعلىأبورواهو.ادلَّهُ!كَئهُرَهريرةبيأحديثمن)8666(برقم

ضعفهوالحديث.الحديثمنكر،الفضلبنإبراهيموفيه(.)7912""الشعبفي

375(،/1)عديوابن(،1/501)""المجروحينفيحبانوابن61(،/1)العقيلي

،1/91)لما"الميزانفيوالذهبي(،2941)!"العللفيلجوزياوابن،والبيهقي

52).
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فتأمَّلْه.،الحديثينبينتنافي

تقومونلستمإنكم،"نعم:قاللها؟أفنقومالكافر،جنازةبناتمرُّ:وسئل

.(1حمد)أذكره."النفوسيقبضللذيتقومونَّإعظامًا[نمالها،

زايتمفإذافزعًا،للموت"ان:فقال،ذلكعنفسئل،يهوديةلجنازةوقام

2(.")فقومواجنازةً

:فقال،بالرقبةفدعا،مؤمنةرقبةعنهايعتقأنأوصتامرأةعنوسئل

"أعتِقْها:قال.اللّّهرسول:قالت.انا؟""من:قال.اللّّه:قالت."؟ربُّك"من

داود)3(0أبوذكره."مؤمنةفإنها

؟السؤالوقتالقبرفيعقولُناإليناتُرَدُّهلاللَّهُ!كلَئهُ:رَعمرلمج!وسأله

)1(

)2(

)3(

3(،0)53حبانابنأيضًاورواهعمرو.بناللّهعبدحديثمن)6573(برقم

حبانابنلحديثاوصحح.لينفيه،سيفبنربيعةطريقمن357(/1)والحاكم

تحقيق"فيشاكروأحمد275(،)7/الأفكار""نخبفيالعينيوحسنه،والحاكم

.(069)ومسلم(1131)البخاريرواهللجنازةالقياموأصل.97(/01)لمسند"ا

حديثمن(،2291)والنسائي3174(،)داودوأبو(،24811)حمدأرواه

69(،0)ومسلم(1131)البخاريعندأصله.صحيحوالحديث.ادلّهعبدبنجابر

3175(،)داودوأبو(،0791)7حمدأورواه.يهوديجنازةكانأنههماوعند

ع!م!وادلّهرسولقام"إنما:للنسائيواللفظ-عليحديثمن(1)239والنسائي

)629(.مسلمعندوأصله."ذلكبعديعُدلمثم،يهوديةلجنازة

،(4917)5أحمدأيضًاورواه.الثقفيسويدبنالشريدحديثمن)3283(برقم

ابنصححهوالحديث.الحديثحسنعمرو،بنمحمدوفيه)3653(.والنسائي

"الصحيحة"فيالألبائيوحسنه)27(،"العلو!فيوالذهبي(،)918حبان

(.)3161
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.(1أحمد)ذكره.("البومكهيئتكم،"نعم:فقال

(")2(.حقالقبرعذاب"نعم،:فقالالقبر،عذابعنوسئل

فصل

حقَّها-يؤدِّيلاابلصاحبِمن"ما:قال،الإبلصدقةعنيك!م!مّوسئل

)3(قَرْقَرٍبقاعٍلهابُطِحَالقيامةيومُكان[ذاإلا-وردهايومحَلَبُهاحقِّهاومن

بافواهها،وتعضُّهبأخفافهاتطؤهواحدًا،فصيلًامنهايفقِدلا،كانتماأوفرَ

سنةألفخصسينكانَّمقدارهيومفيأخراها،عليهرُدَّاولاهاعليهمرَّكلَّما

النار(".لى[يهاماالجنةإلىاماسبيلَهفيرَىالعباد،بينيُقضَىحتى

[لاحقَّها،يؤدِّيلاغنمولابقرصاحب"ولا:فقالالبقر،عنع!م!وّوسئل

فيهاليسشيئًا،منهايفقدلا،قرقرٍبقاعلهابُطِحالقيامةكانَّيومُ[ذا

بأظلافها.وتطؤهبقرونها،تنطَحه)6(،عضباولا(جلحاء)هولا4(عقصاء)

سنة،ألفخمسينمقدارهكانيومفيأخراها،عليهرُدَّاولاهامرَّتكلَّما

النار".إلىوإماالجنة[لى[ماسبيلهفيرىالعباد،بينيُقضَىحتى

سِتْر،ولرجلوِزْر،لرجلٍهي،ثلاثة"الخيل:فقالالخيلعنجم!عررّوسئل

وفيه31(.1)5حبانابنأيضًاورواه.عمروبناللّهعبدحديثمن66()30برقم(1)

ضعيف0اللّه،عبدبنحيي

اللَّهُ!صكَنهَا.رَعائشةحديثمن()1372البخاريرواه)2(

.مستوٍمكانفيالإبللتلكوجههعليالمالصاحبُاُلقيأي)3(

القرنين.ملتوية(4)

لها.قرنلا)5(

.القرنمكسورة)6(
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فيلهافأطال،اللّّهسبيلفيربطهافرجلأجر،لهالذيفامااجر.ولرجلٍ

لهكانتالروضةأولمَرْجامنذلك(1طِيَلِها)فيأصابتفما،روضةأومَرْج

آثارهالهكانتشَرَفَين)2(أوشَرَفًافاستنَّتطِيَلُهاانقطعأنهولو،حسنات

يسقيهاأنيُردولم،منهفشربتبنهر،مرَّتنهاأولو.حسناتوأرواثها

تغنّيًاربطهاورجل.أجرالرجللذلكفهي،حسناتلهكانتأ،2281/

الرجللذلكفهيظهورها،فيولارقابهافياللّهحقَّينسَلمثموتعفُّفًا،

ذلكعلىفهي،لإسلامالأهلويواءً)3(ورياءًفخرًاربَطهاورجلسِتْر.

."وزر

الجامعةالاَيةهذهإلافيهاعليَّأُنزل)4("ما:فقالالحُمُر؛عن!ك!ياّلهوسئل

ذَزَّهِشِقَالَيَغمَلْوَمَنيَرُهو!خَثراذَرَّةٍشقالَيَغمَلفَمَن):الفاذَّة

.()ْمسلمذكره.7،8-:]الزلزلةيَرُهو!شَرّا

هو؟أكنز،ذهبمنأوضاحًا)6(ألبسنيإ:فقالتسلمةأملمج!وسألته

)7(.مالكذكره.بكنز"فليس،فزُكِّي،زكاتهتؤدَّىأنبلغ"ما:قال

وأوتدفيوالاَخر،الفرسيدفيطرفيهأحدشُدَّالذيالطويللحبلا:والطِّوَلالطِّيَل(1)

.غيره

شوطين.أوشوطًاجرتأي2()

.مناوأة:يعني)3(

".لىتعااللّه"أنزل:ب،ك)4(

اللَّهُ!عَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن)879(برقم)5(

لحلي.امننوعوهو،وَضحجمع)6(

عليهما-موقوفًاهريرةبيوأعمرابنعنبنحوهعندهولكنه"الموطَّأ("،فيأجدهلم)7(
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اَثمَالَميورَءَاقَقرأثم"نعم،:قال؟الزكاةسوىحقّالمالفيأ:!ك!يمّوسئل

.(1)الدارقطنيذكره.أ"177:]البقرة!حُبِّهِءعَكَ

اليد،ذاتخفيفزوجيوإنحُلِيًّا،ليإنَّ:فقالت،امرأة!ؤوسألته

")2(."نعم:قال؟فيهمالحُلِيِّزكاةأجعلأنعنِّيأفيجزئ،أخابنليوإن

)1(

)2(

بنعتابوفيه،سلمةامحديثمن(5641)داودأبورواهلحديثوا2(.1/56)

281(،)23/نيالطبراأيضاورواه0سلمةأممنيسمعلموعطاء،لينفيهبشير،

بإسناد-82(/4)البيهقيطريقهومن93(-1/0)لحاكموا(،0591)والدارقطني

"الاستذكار"فيالبرعبدابنورواه.سلفكمامنقطعأنهغير،ثقاتكلهم

قدمنامابصحتهيشهدفإنه،مقالإسنادهفيكانوإن:وقال،بهمستشهدًا(261)9/

القطانابنوحسنه.(641/)17التمهيد"":وانظر.الصحابةآثارمناي،ذكره

منه،المرفوعالألبائيوحسّن(.01/943)""التوضيجفيالملقنوابن363(،)5/

.(55)9"الصحيحةإ:انظر

الدارقطني:قال،ليلهذابكرأبووفيه.قيسبنتفاطمةحديثمن(1)529برقم

النخعي،شريكوفيه66(،65،0)9الترمذيأيضًاورواه.غيرهبهيأتيولم،متروك

والزيلعي،الترمذيلحديثاوضعف.ضعيفالأعور،ميمونحمزةوابو،لينفيه

.(1/701)"الكشافتخريج"في

بنادلّهعبدامرأةزينبحديثمن(0001)ومسلم(1)466البخاريرواهماأصله

القرابةأجر،أجرانلها،"نعم:وفيه،أنصاريةأخرىوامرأم!زينبُوالسائلةمسعود،

بنادلّهعبدحديثمن(1)589الدارقطنيرواهالمؤلفوبلفظ."الصدقةوأجر

".موقوفمرسلهذا،ادلّهعبدعنإبراهيمعنوالصواب،وهْمهذا9:وقالمسعود،

7(،0)آهالرزاقعبدُادلّهعبدعنعلقمةعنإبراهيمطريقمنموقوفًاورواه

بشدءدا،وليسيكذ!م،النبيلىإمرفوعًاهذاروي"وقد:وقال(4/913)والبيهقي

.الزوجذكرفيهوليس
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"أدِّ:فقالنحْلًا،ليإنّ:فقالسألهسيَّارةأباأن1()ماجةابنوذكر

لي.فحماهالي،احمِهااللّّه،رسوليا:فقلتالعشر".

فيلهفأذِن،لحولايحولأنقبلزكاتهتعجيلعنالعباس!يمّوسأله

حمد)2(.أذكره.ذلك

كبير،صغيرأو،مسلمكلِّعلى"هي:فقالالفطر،زكاةعنلمجممّوسئل

")4(.أَقِطأوشعير)3(أوتمرمنصاعًاعبد،أوحرّ

علينا،يعتدُونالصدقةأصحابإن:فقالواالأموالأصحاب!سًهوسأله

)1(

)2(

)3(

،(018)96حمدأأيضًاورواه.المُتَعِيّسيارةبيأحديثمن()1823برقم

أعلَّه.(4621/)والبيهقي(،4101)5شيبةبيأوابن)7396(،الرزاقوعبد

"العللانظر:.!ت!مالنبيأصحابمنأحدًايلقلمموسىبنسليمانبأنالبخاري

ضعف.منتخلولا،العسلزكاةفيأحاديثعدةرويوقد(.701)صالكبيرلما

البخاريقالعليها.الكلاممع(17-21)2/المعاد""زادفيالمؤلفذكرهاوقد

يصِحّ.شدبالعسلزكاةفيوليسالكبير"؟"العللفي

،(4621)داودأبوأيضًاورواه.طالببيأبنعليحديثمن)822)برقم

فيحاتمأبوقاله.الإرسالفيهوالراجح(،)5917ماجهوابن)678(،والترمذي

والبيهقي(،881)3/لاالعلل"فيوالدارقطنيداود،وأبو6(،)23"العلل"

شيبة"بيأابن"مصنف:انظر،السلفعنمأثورالتعجيلوجواز.(4/111)

.بعده(وما59101)

شعير".منصاعًا"أو:وكذاعبدًا".أوحرَّاكبيرًا،أو"صغيرًا:المطبوعةالنسخفي

الخطية.النسخمنأئبتناما"الدارقطني"سننوفي

المؤلفوبلفظعمر.ابنحديثمن)859(ومسلم(51)30البخاريعندأصله

(114)2/الزيلعيضعفه.لحسينابنعليحديثمن2(0)68الدارقطنيرواه

.الرواةبعضبجهالة
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.(1داود)أبوذكره.لا"":قالعلينا؟يعتدُونمابقدرأموالنامنأفنكتم

،وحاضرةوولدأهلوذوكثير،مالذوئيإ:فقال،رجل!ه!هوسأله

فإنها،مالكمنالزكاة"تُخرج:فقال)2(؟أصنعوكيف؟أنفقكيفئيفأَخبِر

والجارالسائلحقَّوتعِرفُ،وأقاربكرحمكبهاوتصِلُتطهِّرك،طُهْرة

حقَّهالقربىذا"فاَتِ:قالفيَّ)3(،أقلِلْاللّّهرسوليا:فقال".والمسكين

رسوليا:وقال.حسبي:فقالتبذيرًا")4(.تبذِّرولاالسبيلوابنلمسكينوا

رسولقال؟ورسولهاللّّهلىإمنهابرئتُفقدرسولكلىإالزكاةأدَّيتُإذااللّّه

علىوإثمُهاأجرُها،ولكمنها،برئتفقدليرسولىإادَّيتَهاإذا"نعم،:اللّّه

(.أحمد)ةدكرهبدَّلها".من

لامحمد،ا!"[نَّا:فقال،مولاهرافعأبيعلىالصدقةعن!م!موسئل

)6818(،الرزاقعبدأيضًاورواه،الخصاصيَّةبنبشيرحديثمن(1)587برقم(1)

الدّهعبدبنجريرحديثمنشاهدوله.مجهول،ديسموفيه(،4/401)والبيهقي

وغيرهما.(،1)958داودبيوأ)989(مسلمعندالبجلي

تصحيف."،أمنع":المطبوعةالنسخفي)2(

"المسند"وفيالياء.بتشديدك()ز،فيوضبط،والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا)3(

لما.لي":"ركلمستدا"و

وَءَاتِ)وفيها:0الكريمةالآيةع!هيِرالنبيضمَّنوقد.وغيرهو"المسند"النسخفيكذا(4)

الآية.نصَّالمطبوعةالنسخفيأثبتواوقد!..0.حَقَّهُاَئقُرْب!ذَا

والبيهقي36(،0)2/لحاكماأيضًاورواه.مالكبنأنسحديثمن(1)4923)5(

التهذيب"تهذيب"انظر:.أنسمنيسمعلمهلالأبيبنوسعيد،7/
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.(1حمد)أذكره."أنفسهممنالقوممولىوإنَّ،الصدقةلناتحِلُّ

نأأرادوقدفيها،يصنعماواستفتاهبخيبر،أرضهعنعمرلمجيموسأله

بها".وتصدَّقتأصلَها،حب!ستَشئتَ"إن:فقال.اللّهلىإبهايتقرَّب

ففعَل)2(.

ادلّهرسوليافقالا:،أبواه)3(فأتى،لهبحائطزيدبناللّهعبدوتصدَّق

"ان:فقال،ادذهعبدَفدعا.غيرهمالىلنايكنولموجوهِنا)4(،قيّمَكانتإنها

ذكره،ذلكبعدفتوارثناها)5(."أبويكعلىورُدَّها،صدقتكمنكقبِلقداللّه

)6(.النسائي

أحدكميمنحأن:لمنيحة"ا:فقال؟أفضلالصدقةأيُّعفنر:وسئل

ذكره."البقرةلبنَأو،الشاةلبنَأو،الدابةظهرَأوالدرهمَ،،ب2281/

،(0561)داودأبوأيضًاورواه.رافعبيأحديثمن27(821،)23872برقم(1)

234(،4)خزيمةوابن،الترمذيصححه2(.216)والنسائي)656(،والترمذي

المنيردا"البدرفيالملقنوابن(،1/404)لحاكموا)3932(،حبانوابن

/7(.)388

.(6321)ومسلم)2737(البخاريرواه2()

!."فأشاه:المطبوعةالنسخفي)3(

.(1544)"الدارقطنيسنن"فيكماعيشنا""قوام:يعني4()

".الدارقطني"سننمنوالصواب"فتوارثاها("،:لمطبوعةوالخطيةاالنسخفي5()

الدارقطنيورواهزيد.بناللّهعبدحديثمنمختصرًا62(1)9""الكبرىفي)6(

قاله،منقطعوهو348(36/40،)3/والحاكم-،المصنفصدروعنه-4(4)94

652(.)6/"المهرةإتحاف":وانظر.الدارقطني
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أحمر)1(.

".تعُولبمنوابدأ،المُقِلّ"جُهْدُ:فقال،المسألةهذهعنمرةًع!يمّوسئل

داود)2(.أبوذكره

شحيح،صحيحوأنت،تتصدَّق"أن:فقالعنها،أخرىمرةًلمجع!موسئل

)3(."الغنىوتأملالفقرتخشى

لماء")4(.ا"سقيُ:فقالعنهاأخرىمرةوسئل

،)6(.]:فقالعنها،أخرى(مرةً)ه!ي!هوسئل

فيأجرٍمنلههل:حياضَةتغشيالإبلعنمالكبنسُراقة!ك!يموسأله

أحمد)7(.ذكره.أجر"حرَّىكبدكلِّفي،"نعم:فقالسقيها؟

)1(

)2(

)3(

)4(

(5(

)6(

)7(

إبراهيم،وفية(،1215)يعلىأبوأيضًاوزواه.مسعودابنحديثمن(144)5برقم

ضعيف.،لهجرياوهو

صححه87(.0)2أحمدأيضًاورواهةا!كَئهُددَّههريرةأبيحديثمن()1677برقم

.(1/414)لحاكموا334(،)6حبانوابن2(،444)خزيمةابن

قريبًا.تقدَّم

لملحسنوا،عبادةبنسعدحديثمن3664(،)والنسائي22(،4)95أحمدرواه

سعد.عنرجلعنإسحاقبيأطريقمن(6811)داودأبوورواه.سعديدرك

ماقصةبدونسعد،عنلحسنواالمسيببنسعيدطريقمن(6811)رواهوكذلك

"المسند".محققيتعليق:للتفصيلوانظرسعدًا.يلقلمكذلكالمسيبوابنسعد،

.كمنساقط"مرَّة"لفظ

بخط""فقالفوقوكتب0كلماتتسعبقدرزفيوهو،بياضهناالثلاثالنسخفي

"كذا".صغير:

-حبانوابن)3686(،ماجهابنأيضًاورواه.سراقةحديثمن(17581)برقم
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لهما":فقالأزواجهما،علىالصدقةعنامرأتانع!يم1()وسألته

)3(.عليهمتفق."الصدقةوأجر،القرابةأجر:2()أجران

وأيتامٍزوجيعلىالصدقةُالنفقةمنعنيتجزيءا)4(:ماجهابنوعند

(".القرابةواجر،الصدقةأجرأجرانَّ:لها)ا:!شَيماللّّهرسولفقال؟حِجْريفي

الزبيرُ،عليَّأدخلماإلامالىليما:فقالتأسماء،!لمجموسألتة

)5(.عليةمتفق."عليكفيُوعَىتُوعيولا"تصدَّقي،:فقال؟أفأتصدَّق

والأجر"نعم،:فقالبشيء؟مولايمالمنأتصدَّق:مملوك!ك!ييهوسأله

)6(.مسلمذكرهنصفانَّ".بينكما

"لا)8(:فقال،بهتصدَّقفرسشِرى)7(عناللَّهُ!كَتهُرَعمر!يموساله

ومتعارضة،مختلفةأوجهمن6(91)3/لحاكموا(،4186/)والبيهقي5(،)42

محققيتعليقوانظر:2(.)152""الصحيحةفيالألبائيصححهذلكومع

"المسند".

"."وسأله:المطبوعةالنسخفي(1)

.كمنساقطدا"أجران2()

مسعود،بناددّهعبدامرأةزينبحديثمن(0001)ومسلم(641)آالبخاري)3(

.بلالطريقعنسألتاوقد،أنصاريةوامرأةهي:والمرأتان

كماالصحيحينفيوأصله.صحيحإسناده(،1834)اددّهعبدامرأةزينبحديثمن4()

.بلالسؤالمنولكنسبق

.(201)9ومسلم(0952)البخاري(5)

.(01)25اللحمابيمولىعميرحديثمن)6(

إشراء".:المطبوعةالنسخفي)7(

.المطبوعفيوكذاأ،له"فقال:ك)8(
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(1)صدقتهفيفإنَّالعائد؛بدرهموانَّأعطاكهصدقتكفيتعُدْولا،تشتره

)2(.عليهمتفق."قيئةفيكالعائد

أنَّولوشيئًا،لمعروفامنتحقِرَنَّ"لا:فقال،المعروفعنع!يمّوسئل

فيدلوكمنأنَّتنزِع)3(ولو،النعلشِسْنعَأنَّتعطيولو،الحبلصِلةَتعطي

تلقىأنولو،يهميؤذالناسطريقمنالعثيءَتنحِّيأنولو4(،لمستقي)ا[ناء

تؤنسأنولو،عليهفتسلِّمأخاكأنَّتلقىولو(،)همنطلق[ليهووجهُكأخاك

حمد)7(.أذكره.("الأرضفيالوَحْشان)6(

لكلِّجمعهاأوماأنفعها،وماأحلاها،وما،الفتاوىهذهأجلَّمافللَّه

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

خطأ.وهوإ،"هبته:المطبوعةالنسخفي

.(0261)ومسلم(0941)البخاري

النسخوفي.محققهذكركما"المسند"نسخوبعض،الثلاثالنسخفيكذا

".تفرغ!:المطبوعة

المسنددا.دامطبوعةفيكما،أالمستسقي:المطبوعةالنسخفي

النسخ.منأثبتكمااالمسند"وفي("."طلق:المطبوعةالنسخفي

المغتمَّ.الحزينهو

وفبه.ع!ب!مالنبيعنرجلعنالهجبميتمبمةأبيحديثمن(1)5595اْحمدرواه

النسائيرواهشاهدوله.الاختلاطبعدعليةابنمنهسمع،الجريريإياسبنسعيد

من،عدةطرقمن)522(حبانوابن69(،4169،61-1619)("!الكبرىفي

حديثفيالمبهمالرجلهوولعلة،الهجبميجريأبوجابربنسليمحديث

صحةبيانفينفسهالألبانيأطالوقدشواهد.وله،صحبححبانابنواسنادأحمد.

3(.224)"الصحيحة":انظر0لحديثا
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فلانفتاوىعنلأغنتهمإليهاهممَهمصرفواالناسأنلوفوادلّه!خير

.المستعانوادلّّه،وفلان

:فقال،ماتتوإنهابعبد،أمِّيعلىتصدَّقتُنيإ:فقالرجل!ي!وسأله

0(1)الشافعيذكره."بميراثكلكوهو،صدقتك"وجبت

ماتت،وإنها،بجاريةأمِّيعلىتصدَّقتُئيإ:فقالتامرأةلمجووسألته

)3(.مسلمذكره."لميراثاعليكوردَّها2(،)أجرك"وجب:فقال

عنها؟4(تصدَّقتُ)إنأفينفعها،توفِّيتأمِّيإن:فقالرجللمخيموسأله

)5(.البخاريذكره.""نعم:قال

تكلَّمتلووأظنُّهانفسُها)6(،افتُلِتَتْأمِّيإن:فقالآخر،وسألة

)7(.عليهمتفق"نعم".:قالعنها؟تصدَّقتُإنأجرله!فهل،تصدَّقت

عنه؟أتصدَّقأنأفينفعه،يُوصِولمماتبيأإن:فقالآخر،!شًيموسأله

)8(.مسلمذكره.""نعم:قال

شاهدوله.حسنوإسناده،الحصيببنبريدةحديثمن(171)5/""الأمفي(1)

ولكنعمرو،بناللّهعبدحديثمن)5923(ماجهوابن6731()أحمدرواهحسن

2(.04)9"الصحيحةالسلسلة"انظر:.لحديقةاباهداء

".صدقتك"وجبت:ب،ك2()

.بريدةحديثمن(411)9برقم)3(

!.أتصدَّق"أن:ب،ك(4)

.عباسابنحديثمن)2756(برقم)5(

وفتحها.السينبضميضبطنفسها"و".فجأةماتتأي)6(

ا!دلَّهُعَثفَا.رَعائثةحديثمن(4001)ومسلم()1388البخاري)7(

.هريرةبيأحديثمن(0631)برقم)8(
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فيبهاأتحنَّثكنتأموراللّة،رسوليا:فقالحِزامبنحكيملمجموسأله

"أسلمتَ)2(:فقالأجر؟فيهاليهل،وصدقةوعتاقةصلة)1(منلجاهليةا

)4(.عليهمتفقخير(".منلكسلَف)3(ماعلى

لجاهليةافيكانوأنه،جُدْعانابنعنفآيلَّهُعَنهَاعائشةغفَيهوسألته

يقللم[نه.ينفعه"لا:فقال؟نافعهذلكفهل،المسكينويطعمالرَّحِميصل

(.)ْمسلمذكره."الدينيومخطيئتيلياغفرربِّيومًا:

وأهمًا،درخمسون":فقال،المسألةيحرِّمالذيالغِنىعنع!يموسئل

أحمد)6(.ذكره."الذهبمنقيمتها

غنىهذافان")8(،يعشِّيهأويغدِّيه"ماللاخر)7(:جوابَههذاينافيولا

أعلم.واللّه.السائلذلكحاللىإبالنسبةالعامغنىوذاك،اليوم

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.بمنوالتصحيح"،إصلاة:كز،

"."قال:المطبوعةالنسخفي

.("أدسلفت":ب،ك

.(321)ومسلم(6341)ريلبخاا

.(412)برقم

والترمذي(،1)626داودأبوأيضًاورواه.مسعودابنحديثمن)3675(برقم

ضعيف.جبير،بنحكيموفيه(،0184)ماجهوابن)2925(،والنسائي)964(،

وابو2(،49/)5والبزار(،424)3/بغداد""تاريخفيكماشعبةضعفهلحديثوا

.(1/992)دا"المجروحينفيحبانوابن2(،10)3/"والتعديللجرح"افيحاتم

لما.لآخرا":ب،ك

صححه.الحنظليةابنسهلحديثمن(162)9داودوأبو(1762)5أحمدرواه

4933(.،45)5حبانابن
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أخبرتناأليس:فقالبعطاء،إليةأرسلوقداللَّه!كَئهُ،رَعمرلمجموسأله

1(،)المسألةعنذلك"[نما:فقالشيئًا؟أحدمنيأخذلاأنلأحدناخيرًاأنَّ

نفسيوالذيعمر:فقال".اللّهرزَقكةرزقهوفإنمامسألةغيركانَّعنمافاما

ذكره.أخذتهإلامسألةغيرمنشيءيأتينيولاشيئًا،أحدًاأسألىلابيده

)2(.مالك

فصل

قيل:."رمضانلتعظيم"شعبان:فقال؟أفضلالصومأيُّ:لمجن!موسئل

4(.)الترمذيذكره.رمضانَّ)3("في"صدقة:قال؟أفضلالصدقةفأيُّ

؟رمضانشهربعدأفضلالصيامأيُّ:سئلأنهالصحيحفيوالذي

بعدأفضلالصلاةفأيُّ:قيل".لمحرَّماتدعونهالذياللّّه"شهر:فقال

")5(.الليلجوففي"الصلاة:قال؟المكتوبة

المطبوعة.النسخفيوكذامن"،":ك(1)

من(401)5ومسلم71()63البخاريوروى.مرسلًاعطاءطريقمن(2899/)2()

.بمعناهعمرحديث

منأثبتكما"الترمذيداجامعوفي.المطبوعةالنسخفيوكذا"،رمضانصدقة":ك)3(

ب(.)ز،

موسي،بنصدقةوفيه.أنسحديثمن3431(،)يعلىوأبو)663(،برقم4()

)988(."الإرواء"فينيوالألبا،الترمذيضعفه.ضعيف

ال!هشهر"صيام:ولفظه.اللَّهُ!كل!كَئهُرَهريرةأبيحديثمن(11)63مسلمرواه)5(

ماجه"ابنو"سنن(921)8/احمدلما"مسندلفظالمؤلفذكرهوما.("المحرَّم

2(174).
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يريدوأن،العامأولالمحرَّماللّّهبشهريريدأنويحتملشيخنا)1(:قال

أعلم.واللّه.الحرمالأشهربه

وأنتعليَّدخلتَ،اللّهرسوليا:فقالتاكأيلَّهُعَنهَا،رَعائشة!يمّوسألتة

ورمضانَّاغيرفيصاممنمنزلة[نما"نعم،:فقالحَيْسًا.أكلتئم،صائم

بمامنهافجاد،مالهمنصدقةًأخرجرجلٍبمنزلةالتطوعرمضانَّفيقضى

)2(.النسائيذكره."فامسكهشاءبماوبخِل،فأمضاهشاء

كنتنيإ:فقالت،فشربتناوَلهَاثم،فشرِبهانئأمعلىع!يمودخل

أفطر".وإنَّشاء،صامإنَّشاء،نفسهأميرُلمتطوِّعا"الصائم:فقال.صاثمة

حمد)3(.أذكره

وأصحابه،لمج!النبيَّفدعاطعامًا،صنعسعيدأباأن)4(الدارقطنيوذكر

أخوكلك))صنع:ع!ياّلهاللّّهرسولفقال،صائمئيإ:القوممنرجلفقال

.(534)3/"العمدة"شرحفي(1)

بنوطلحة،الحفظسيئ،النخعيشريكفيه(،1017)ماجهوابن)2323(،برفم)2(

والمسؤولمجاهدالسائلماجهابنروايةوفي.لحديثامنكر:البخاريقال،يحيي

عائشة.

البخاريفال0هانئأمابنابنوهوجعدةوفيه،هاننأمحديثمن)39268(برقم)3(

الترمذيرواهشاهدوله.نظرفيهبحديثإلايعرفلا:923(2/)"التاريخ"في

وهذا:وقال32(59)""الكبرىفىوالنسائي.مقالإسنادهفي:وقال732(731،)

فيه.القولفصلثم،مضطربالحديث

التحقيق""تنقيح:للتفصيلانظر.مرسلهذاوفالسعيد،أبيحديثمن)9223()4(

نيالألباحسنه92(260-)8/المنير"و"البدر334(،33-0)3/الهاديعبدلابن

.(1)529الإرواء""فيطرقةبمجموع
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".مكانه(1يوما)وصُمْأفطِرْ،.أخوكلكوتكلَّفطعامًا،

وعائشة،هيمنهافأكلت،شاةلهاأهديتحفصةأنأحمد)2(وذكر

".مكانَهيومًا"أبدِلا:فقال،ذلكعنمحك!م!ماللّّهرسولفسألتا،صائمتينوكانتا

صائم؟وأنا(4أفأكتحل)،عيني)3(اشتكتقد:فقال،زجلء!رِوّوسأله

)5(.الترمذيذكره.""نعم:قال

لو"لا،:فقالالقيء؟منالوضوءُأفريضة:سئلأنه)6(الدارقطنيوذكر

".القرآنفيلوجدتَهفريضةًكان

.مقالالحديثينإسنادوفي

)1(

)2(

(3(

)4(

)5(

)6(

"آخر(".:بعدهالمطبوعةالنسخفيزادوا

والنسائي)735(الترمذيايضًاورواه.عائشةحديثمن26(49052،700)برقم

عنحديثه،حسينبنسفيانوفيه028(.4/)والبيهقي)9327(،لماإالكبرىفي

السنن":وانظر.والبيهقيوالنسائيالترمذيضعفهلحديثوا.ضعيفالزهري

(.الحديثهذافيالزهريعلىالاختلافذكر-362)3/للنسائي"الكبرى

النسخمنأثبتكما"الترمذي"جامعوفي.""اشتكيت:المطبوعةالنسخفي

.الثلاث

"."فأكتحل:ك

تيميةوابن،الترمذيضعفه.ضعيف،عاتكةأبووفيه0أنسحديثمن72()5برقم

التحقيق"إتنقيحفيالهاديعبدوابن234(،)25/"الفتاوىمجموع"في

جدًا".واهٍوإسناده،الترمذيبهانفردلحديثا"هذا:وقال2(47)3/

"الخلافيات"فيالبيهقيرواهوكذلك.ثوبانحديثمن2272(،)595

وقال.الدارقطنيقاله،ومتروكهلحديثامنكر،السكنبنعتبةقيه35(.1)2/

منكر".حديث"هذا:البيهقي
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لمجم:ادلّّهرسوللهفقال؟الصائمأيقبِّل،سلَمةأبيبنعمرسك!يمّوسأله

يا:قال(.1ذلك)يفعل!سًي!مّاللّّهرسولأنفأخبرته،سلمةلأم"هذه"سل

ادلّّهرسوللهفقالتأخَّر.وماذنبكمنتقدَّممالكادلّّهغفرقد،ادلّهرسول

)2(.مسلمذكره."لةوأخشاكم،لهلأتقاكمنِّي))[:لمجيم

منفوجِد،رمضانفيصائموهوامرآلهقبَّلأنَّرجلًاأحمدالإماموعند

نأفأخبرتها،ذلكعنسلمةأمَّفسألت،امرأتهفأرسلشديدًا،وجدًاذلك

مثللسنا:وقالشرًّا،ذلكفزادهزوجَها،فأخبرت.يفعلهكانع!يمّاللّّهرسول

سلمة،أملىإامرأتهرجعتثمشاء.مالرسولهيُحِلُّاللّّهإنك!مّ،اللّهرسول

فأخبرته.؟"لمراةاهذه))ما:!ييهاللّّهرسولُفقالغ!هو،اللّهرسولعندهافوجدت

لىإفذهبتتهُا،أخبرقد:قالت."ذلكأفعلنيأأخبرتيها"ألَّا:فقال،سلمةأم

مالرسولهيُحِلُّاللّّهإن.!يمّاللّهرسولمثللسنا:وقالشرًّا،ذلكفزادهزوجها،

".بحدودهوأعلمكمله،لأتقاكمنيا"واللّّه:وقالع!يو،اللّهرسولفغضِب.شاء

.(4اكأيلَّهُعَن!)رَحمد)3(وأوالشافعيمالكذكره

(".)1(ك،ب:"يفعله

)8011(.برقم)2(

الشافعي.علىأحمدقدِّمالمطبوعةالنسخفي)3(

بنزيدعن277(،6/-السنن)معرفةالشافعيطريقهومن2(،1/19)مالكرواه(4)

عنجريجابنعن74(21)الرزاقعبدأيضاورواهمرسلًا.يساربنعطاءعنألبملم

أحمدمختصرًاورواه.جُرَيجابنُعنعنوقدالأنصار،منرجلعنعطاءعنزيد

"!ييماللّهورسولهيكانتأنها:وفيه،سلمةامحديثمن26646(264،)89

وقال،صحيحإسناده.صائموهويقبلهاوكانالجنابةمنواحدإناءمنيغتسلان

الصحيح.رجالرجاله(:661)3/الهيعمي
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وساله."لا":قال؟صائموأناأُقبِّل:فقال،سألهشابًّاأن(1أحمد)وذكر

".نفسةيملكالشيخ"ان:قالثم."نعم":قال؟صائموأناأقبِّل:شيخ

صائم،وأناناسيًاوشربتُأكلتُاللّهرسوليا:فقالرجل،مجفَيهوساله

2(.داود)أبوذكره."وسقاكاللّّه"أطعمَك:فقال

أطعمكفإنَّاللّّهصومَك،"أتِمَّ:صحيحباسنادفية)3(الدارقطنيوعند

.رمضانمنيومأولوكان.("عليكقضاءولا.وسقاك

فقالت:.لكِ؟""ما:فقإل،فامسكت،معهاكلتامرأةذلكعنلمخيموسألته

ع!يم:4(النبيُّ)فقال!شبعتِمابعدالآن:اليدينذوفقال.فنسيتُ،صائمةًكنت

(.حمد)ْأذكره."اليكاللّّهساقهرزقٌهوفإنماصومَكِ،"أتِمِّي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)2387(،داودأبوأيضًاورواهعمرو.بناللّهعبدحديثمن7(550)9673،برقم

3(،1/10)"الزجاجة"مصباحانظر:.ضعيفةكلهابأسانيد(،1)688ماجهوابن

.(061)6"و"الصحيحة

ابنصححه22(.49/)البيهقيرواهوكذلك.هريرةبيأحديثمن)8923(برقم

حديثمن(5511)ومسلم9666(،1)339البخاريعندوأصله.352(2)حبان

.السؤالبدونهريرةبيأ

(".الصحيح"صاحبخزيمةابنطريقمن،هريرةبيأحديثمن22(422،05)9

الدارقطني:وقال،عهدتهمنأبرأوأنا:خزيمةابنقإل،اللّهعبدبنالحكموفيه

الحديث.ضعيف

المطبوعة.النسخفييردلم"إالنبي:لفظ

أيضًاورواه.ديناربنتحكيمأممولاةإسحاقأمحديثمن27(0)96برقم

مجهولة.حكيموأم،ضعيفالملكعبدبنبشاروفيه4(،11)25/الطبراني

.(464)2/الزيلعيضعفه
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النهاربياض"هو:فقالالأسود،والخيطالأبيضالخيطعنلمج!وسئل

.(1)النسائيذكره."الليلوسواد

لستُني"[:فقال،ذلكعنفسألوه،وواصَلَ،الوصالعنونهاهم

)2(.عليهمتفق(".ويَسقينيربِّييُطعِمنيانَي،كهيئتكم

جنُب،وأناالصلاةتدركني،اللّّهرسوليا:فقالط،رجليك!بهوسأله

".فاصومجنب،واناالصلاةتدركني))وأنا:يك!ن!ماللّهرسولفقالأفأصوم)3(؟

تأخَّر.وماذنبكمنتقدَّممالكاددّهغفرقدادلّّه،رسوليامثلنالستَ:فقال

ذكره."أتَقيبماوأعلمَكمدلّّهأنَّا"كونَّأخشاكملأرجونيا"واللّّه:فقال

4(.)مسلم

انَّشئتَوصمتَ،"[نَّشئتَ:فقالالسفر،فيالصومعنع!مموسئل

الصيامعلىقوةً(بي)هأجدئيإ:فقالعمرو،بنحمزةلمجيموسأله".أفطرتَ

فحسَن،بهاأخذفمناللًّه)6(،رخصة"هي:فقال؟جناحعليَّفهلالسفر،في

)7(.مسلمذكرهما.("عليهجناحفلايصومأنأحبَّومن

ومسلم(0154)البخاريأيضاورواه.حاتمبنعديحديثمن2()916برقم(1)

(0901).

!أدلَّهُعَتفَا.عائشةحديثمن(5011)ومسلم(4691)البخاري(2)

."صومفأ":ز3()

اكأيلَّهُعَتهَا.رَعائشةحديثمن(0111)برقم(4)

فيَّ".9:المطبوعةالنسخفي)5(

ب(.)ك،منساقطالجلالةلفظ)6(

بنحمزةحديثمنئيوالثا(1211/301)ا!دلَّهُعَنهَارَعائشةحديثمنالأول)7(

.(1211/701)عمرو
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كانَّلوارايت،[ليك"ذلك:فقال،رمضانقضاءتقطيععن!يهوسئل

قضاء؟ذلكيكنلمأا،023/]،همينوالدرالدرهمقضىدَينٌأحدكمعلى

حسن.وإسناده(،1)الدارقطنيذكره.ويغفر"يعفوأنأحقُّفاللّّه

أفأصومنذر،صوموعليهاماتتأمِّيإنَّ:فقالت،امرأة!كفَمموسألته

ذلكيؤدِّيأكان2(،فقضَيتيه)دَينأمِّكِعلىكانلو"أرايت:فقالعنها؟

)3(.عليهمتفق.("أمِّكِعن"فصومي:قال،نعم:قالت.عنها؟"

ذجَّاهاوجلَّعزَّالدّهُإنِفنذرتالبحر،ركبتامرأةًأنّداود)4(أبيوعند

أختهاأوابنتهافجاءت.ماتتحتىتصمفلماللّّه،فنجَّاهاشهرًا.تصومأن

عنها.تصومأنفأمرها!م!،اللّهرسوللىإ

صائمتينوعائشةأناأصبحتُنيإ:فقالت،حفصمةءلمج!وسألته

طريقهمنثم)2333(،الدارقطنيطريقهومن-29(0)6شيبةبيأبنبكرأبورواه(1)

المنكدربنمحمدعنعقبةبنموسىعنسليمبنيحيى925(-عن)4/البيهقي

عن(شيبةأبيابن)أيبكربيأغيروصله"وقد:وقالالدارقطنيحسنهمرسلًا.

يثبتولاجابر،عنالزبيربيأعنعقبةبنموسىعنجعلهأنهإلا،سليمبنيحيى

"التنقيح"فيلهادياعبدوابن،البيهقيوضعفه2334(.)أسندهثممتصلًا"،

/2(.)343

".مسلم"صحيحمطبوعةفيلماموافقغيرهامنوالمثبت".دافقضيتهز:)2(

.(11)48مسلمورواه(،1)539أولهالبخاريعلَّق.عباسابنحديثمن)3(

حمدوأ2752(،)الطيالسيأيضًاورواه.عباسابنحديثمن33(0)8برقم(4)

وابن936(،)6/،المجموع"فيوالنووي2(،540)خزيمةابنصححه(.1861)

26(.0)3/المسند"تحقيق"فيشاكرحمدوأ)89(،""الاقتراحفيالعيددقيق
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))اقضيالمجؤ:اللّّهرسولفقال،عليهفأفطرنا،طعامٌلنافأُهدي،متطوعتين

2(.حمد)أذكره(.1)"مكانه

القضاءفانَّ")3(،نفسهأميرُالمتطوِّع"الصائم:قولههذاينافيولا

فقال.صائموأناتيامرأعلىوقعتُ،هلكتُ:فقال،رجلمحك!يموسأله

نأتستطيع"فهل:قاللا.:قال.تُعتِقها)4(؟"رقبةًتجد))هل:!لمجماللّّهرسول

مسكينًا؟(".ستِّيناطعامَتجد"هل:قاللا.:قال؟(".متتابعينشهرينتصوم

تمرفيهبعَرَقٍ!سممالنبيُّأُئيَإذ،ذلكعلىنحنفبين!"."اجلس:قاللا.:قال

"خذ:قال.أنا:قال.؟"السائلأين":فقال-()ْالضخمالمِكْتَل:والعَرَق-

بينمافواللّه؟أدلّّهرسوليامنِّيأفقَرَأعلى:الرجلفقال(".بهفتصدَّقْهذا،

حتى!ييهالنبيُّفضحك.بيتيأهلمنأفقَرُبيتأهلُ-الحَرَّتينيريد-لابتيها

)6(.عليهمتفق(".أهلَدب"أطعِمْه:قالثم.أنيابهبدت

كنتَ"ان:فقال؟رمضانبعدأصومأنتأمرئيشهرأيَّ:رجلع!يمّسأله

ويتوبقوم،علىادلّه)7(تابفيهشهزفإنهلمحرَّم،افصُمرمضانبعدصائمًا

يومًا".مكانه":لمطبوعةاالنسخوفي.لمامكانه"يومًا:ب(1)

قريبًا.تقدَّم)2(

الفصل.أولفيتقدَّم)3(

"فتعتقها(".:ب،ك()4

.كمنساقط"الضخم9:لفظ)5(

اللَّةُ!عكَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن(1111)ومسلم67(1،90)369البخاري)6(

لما.فيهاللّّه"تاب:ك)7(

254



2(.حمد)أذكره.("1)آخرينقومعلى

تصومماالشهورمنشهرفيتصومنركلم،اللّّهرسوليا!م!م:وسئل

وهوورمضانَّ،رجببينعنةالناسيغفُلشهر"ذاك:فقال؟شعبانفي

وأناعمليأنَّيُرفَعفأحِبُّ،لمينالعاربِّ[لىالأعمالُفيةتُرفَع)3(شهرٌ

4(.حمد)أذكره."صائم

اُنزِلوفيه،فييةوُلدتُيومٌ"ذاك:فقال،الاثنينيومصومعن!ك!ن!موسئل

)6(.مسلمذكره.عليَّ)5("

وتفطرتُفطر،تكادلاتصومإنك،اللّّهرسوليا:فقال،أسامة!كفَييهوسأله

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.("آخرينعلىفيه"ويتوب:ب."اَخرينعلى"ويتوب:ك

74(،1)الترمذيأيضًاورواه.طالببيأبنعليحديثمن(1335،)1322برقم

كلاهماسعد،بنالنعمانعنإسحاقبنالرحمنعبدوفيه927(.)2/والبزار

فيشاكروأحمد4(،89)5/"الكامل"فيعديابنلحديثاوضعف.ضعيف

)2/338(.المسند""تحقيق

.كمنساقط"شهر":لفظ

275(،4)النسائيأيضًاورواه.الطويلزيدبنأسامةحديثمن2()1753برقم

الحديث.حسن،قيسبنثابتوفية354(،0)ياالإيمانداشعبفيوالبيهقي

"الباري"فتحفيحجرابنوصححه(،0132،1356)الضياءاختارهوالحديث

(""الصحيحةفيالألبائيوحسنه،والخمبسالاثنينصيامذكرأثناءفي236()4/

.(4/301)لإرواء"او"(81)89

"."القرآن:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي

.الأنصاريقتادةأبيحديثمن(11)62برقم
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أيّ:قالصمتَهما.وإلا،صيامكفيدخلاإنيومينإلا،تصومتكادلاحتى

فيهماتُعرَضيومان"ذانك:قال.لخميساويرمألاثنينيرم:قال؟يرمين

ذكره."صائموأناعملييُعرَضأنفأُحِبُّ،لمينالعاربِّعلىالأعمال

.(1حمد)أ

"ان:فقال.والخميسالاثنينتصومإنك،اللّهرسوليا:فقيلغ!ييهوسئل

"حتَّى:يقول،"مهتجرينالامسلملكلِّفيهمااللّهيغفروالخميسالاثنينيوم

)2(.ماجهابنذكرهيصطلحا(".

"لا:قال]023/ب(الدهر؟يصومبمنكيفاللّه،رسولياع!مم:وسئل

يومينيصومبمنكيف:قاليفطر(".ولميصملم":قالأوأفطر"ولاصام

ويفطريومًايصرمبمنكيف:قال.أحد؟"ذلك"ويطيق:قاليومًا؟ويفطر

قالط:؟يومينويفطريومًايصومبمنكيف:قال.داود"صوم"ذاك:قاليومًا؟

شهر،كلِّمن))ثلاثع!ير:اللّّهرسولقالثم(".ذلكطُوِّقتُنيأ"وددتُ

علىأحتبعرفةيومصيامُ.كلِّهالدهرصيامهذا-رمضانورمضانَّالى

أحتبعاشوزاءيوموصيامُ.بعدهالتيوالسنةقبلهالتيالسنةأنَّيكفِّرادلّّه

)3(.مسلمذكره".بعدهالتيالسنةيكفِّرأنادلّّهعلى

حديث.قبلتقدَّموقد2(،)1753برقم(1)

وأصل.لينفيه،رفاعةبنمحمدوفيه.هريرةأبيحديثمن(0174)برقم)2(

فيغفر،واثنينخميسيومكلِّفيالأعمال"تُعرَضبلفظ)2565(مسلمفيالحديث

وبينبينهكانتامراًإلاشيئًا،باللّهيُشرِكلاامرئٍلكل،اليومذلكفيوجلعزاللّه

يصطلحا".حتىهذيناركُوايصطلحا،حتىهذيناركُوا:فيقالشحناء.أخية

.قتادةابيحديثمن(6211)برقم)3(
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تصُمْ"لا:فقالأحدًا؟أكلِّمولالجمعةايومَأصوم:رجللمجم!موساله

أحذا،تكلِّملاأنوأمَّا.شهرفيأوأحدُها،هوايامٍفيالاالجمعةيوم

ذكره."أنَّتسكتمنخيزمنكرعنتنهىأوبمعروفأنَّتكلِّمفلَعمري

.(1حمد)أ

يومًاأعتكفأنلجاهليةافينذرتئي[:فقالاللَّةُ!حئهُرَعمرغ!يمّوساله

)2(.يومًا"فاعتكف،"اذهب:فقال؟ترىفكيف،لحراماالمسجدفي

"بل:قال؟غيرهفيأورمضانفيأالقدر،ليلةعن!ع!موسئل

لىإهيأمرُفِعتقُبِضوافإذاكانوا،ماالأنبياءمعتكون:ققيل".رمضانفي

هي؟رمضانأيِّفي:قيل."القيامةيومالىهي"بل:قال؟القيامةيوم

أيِّفي:فقيل.الآخر"العشر)3(أو،الأولالعشرفي"التمِسوها:قال

".بعدهاشيءعن4(تسألَنَّ)لا.الأواخرالعشرفي"ابتغوها:قال؟العشرين

فغضِبهي؟العشرأيِّفيأخبرتَنيلمَّاعليكبحفيعليكأقسمتُ:فقال

شيءعنتسألَنَّلا.الأواخرالسبعفي"التمسوها:وقالشديدًا،غضبًا

4(،)28حميدبنعبدأيضًاورواه.الخصاصيةابنبشيرحديثمن2(4591)برقم(1)

فياختلف،الخصاصبةابنبشيرامرأةليلىوفيه7171(.)"الشعبدافيوالببهقي

ثقإتفيذكرهاثم،صحبة:لهايقال:فقال،الصحابةفيحبانابنذكرهاصحبتها،

فيالألبانيصححهوالحديث(.2544/1186،/)13""الإصابةانظر:.التابعين

492(.)5"الصحبحة"السلسلة

عمر.ابنحديثمن(651)6ومسلم7966(،3202،2402)البخاريرواه2()

العشر".في":المظبوعةالنسخفي)3(

".تسألنيلا":المظبوعةالنسخفي4()
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.ذَرٍّأبووالسائل(،1حمد)أذكره.بعدها"

رمضانَّ".كلِّفي":فقالالقدرليلةعنسئللمجمأنهداود)2(أبيوعند

.وعشرونثنتان:السائلفقال؟".الليلة"كم:فقالأيضا،عنهاوسئل

أبوذكره.وعشرينئلاثًايريد."القابلة"او:فقال،رجعئم".الليلة"هي:قال

داود)3(.

:فقال؟المباركةالليلةهذهنلتمسمتى:آُنيسبناللّّهعبدع!يموسأل

)4(.وعشرينثلاثليلةمساءوذلك"،الليلةهذه"التمسوها

اللهم:ليقو":قال؟أدعوفتموافقتهاإن!اللَّهُعَنهَا:عائشة!رَوّوسألته

)5(.صحيححديث(".عنِّيفاعفُالعفوَ،تحبُّعفوّإنك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

يجه.تخرتقدم

84(،)3/الآثار"معاني"فيوالطحاويعمر،ابنحديثمن()1387برقم

الوقفَ.الثلاثةورجح3(،70/)4والبيهقي

""الكبرىفيالنسائيأيضًاورواه.انيسبنادلهعبدحديثمن()9137برقم

ابنإلايوثقهلم،أنيسبنادلّهعبدبنضمرةوفيه3(.90)4/والبيهقي)3387(

نصرابنعندخبيببنادلّهعبدبنادلّهعبدمثيلهوتابعه.الثقاتعنهوروى،حبان

ابنصححهما.فيتقوّى(،016)46وأحمد(011)ص("الليل"قيامفيالمروزي

.(421)8لماالأم-داودبيأ"صحيح:انظرولاءً.2(812،861وه002)خزيمة

السابق.لحديثاوهو(،0164)6أحمدرواه

،(64201)"الكبرى"فيوالنسائي)3522(،والترمذي2(،)5384أحمدرواه

،(1/952)لحاكموا،الترمذيصححه.عائشةحديثمن385(0)ماجهوابن

"المسند"0محققيتعليقوانطر:)3337(.""الصحيحةفيوالألباني
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فصل

أفلا،الأعمالأفضللجهادانرى:فقالتاضِفيلَّهُعَنهَا،رَعائشةءلمجيووسألتة

.(1)البخاريذكره.مبرورٌ"حجٌّجملهوالجهاداأفضل"لكنَّ:قالنجاهد؟

.جهاد("لكُنَّ)3("هو:2(حمد)أوزاد

ذكره.("رمضانفي"عمرة:فقال؟معكحَجَّةًيعدلما:امرأةجميموسألته

(.")ْ"الصحيحفيوأصلهأحمد)4(،

وإنَّ،حَجَّةًعليَّإنَّأ،]31/،اللّّهرسوليا:فقالت،معقلأم!شًيووسالته

:فقال.اللّّهسبيلفيجعلتُهقدصدقَتْ،:معقلأبوفقالبَكْرًا.معقللأبي

رسوليا:فقالتالبكر،فأعطاها."اللّّهسبيلفيفإنه،عليهفَلْتَحُجَّ"أعطِها

منعنييجزئعملمنقهل،وسقِمتُسنِّيكبرتْقدامرأةإنِّي،اللّّه

داود)7(.أبوذكره.حجَّة)6("تجزئرمضانفي"عمرة:فقالحَجَّتي؟

)0152(.برقم)1(

لين.فيهعطاء،ابنيعنييزيدوفيه24(،42)4المسند""في)2(

هو".لكن":ب،ك)3(

المؤلفوبسياق.السؤالبدونلكن،عباسبناددّهعبدحديثمن)8028(برقم4()

ابنصححه.(461)6/والبيهقي3(،0)77خزيمةوابن(،0991)داودأبورواه

2(.21)6/(المجموع"فيالنوويو483(،/1)والحاكم)7703(،خزيمة

.(21)56ومسلم(1863،)1782"البخاري"صحيحفيعباسابنحديثانظر:)5(

النسخ.منأئبتكماداود"بيأ"سننوفيدا،حجة"عن:المطبوعةالنسخفي)6(

ينظر.ضعيفوهومهاجر،بنإبراهيمطريقمن71(4/)5حمدوأ(1)889برقم)7(

"المسند".علىالارناؤوطشعيبتعليقللتفصيل
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الناسوكان،الوجههذافيأُكريئيإ:فقالرجل،ع!هوساله

هذهنزلتحتىيجبةفلم!م!م،اللّهرسولفسكت،حجّلكليس:يقولون

]البقرة:!رَّبِّ!ئمكِّتضلاأَنتَئتَغُوأنُجَاحعَل!!ئملَيْسَ):الآية

أبوذكره."حجٌّ"لك:وقال،عليهوقرأهامج!م!ماللّهرسولُإليهفأرسل،،891

.(1داود)

؟لحاجاما:فقيل".والثَّجُّ"العَجُّ:قال؟أفضلالحجِّأيُّ:ع!ن!مّوسئل

ذكره."والراحلةالزاد":قال؟السبيلما:قال."التَّفِل"الشَّعِثُ:قال

2(.)الشافعي

(".أفضلفهوتعتمروانلا.":فقال؟هيأواجبةالعمرةعنع!ميهوسئل

صحيح.)3(:الترمذيقال

لحاكماوصححه6434(0)أحمدأيضًاورواه.عمرابنحديثمن()1733برقم(1)

.(1)523"الأم-داودبيااصحيح:وانظر(.1/484)

وابن81(،2)الترمذيايضًاورواه.عمرابنحديثمن2(928،09)3/""الأمفي2()

7(.)3/"الراية"نصب:للتفصيلانظر2(510)2/والدارقطني)6928(،ماجه

فيالبرعبدوابن033(،)4/البيهقيضعفه،الطرقجميعمنضعيفوالحديث

فيحجروابن)92(،"لطيفة"رسالةفيالهاديعبدوابن462(،)3/"التمهيد"

)889(.إالإرواء"فيوالألباني(،)991"البلوغ"

يعلىوأبو(،1)7943احمدورواه.ادلّهعبدبنجابرحديثمن319()برقم)3(

وضعَّف.ضعيف،أرطاةبنلحجاجاوفيه272(.4)والدارقطني(،1)389

نصب9:وانظر.(795)3/دا"الفتحفيلحافظوا3(،4/94)البيهقيلحديثا

.(051)3/"يةلراا
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أواجبةالعمرةعنأخبرئياللّّهرسوليا:قالأعرابيًّاأنأحمدوعند

.(1)"لكمخيروأنَّتعتمروا.لا":فقال؟هي

يستطيعلاكبيرشيخوهو،الإسلامأدركهبيأإن:فقالرجل!يهوسأله

."؟ولدهاكبر"أنت:قال؟عنهأفأحُجُّعلينا،مكتوبٌلحجُّوا،الرَّحلركوب

ذلكأكان،عنهفقضيته،دينٌأبيككانَّعلىلو"ارأيتَ:قال.نعم:قال

حمد)2(.أذكره."عنه"فحُجَّ:قال.نعم:قال.عنه؟"يُجزئ

العمرةولالحجَّايستطيعلاكبيرشيخبيأإنَّ:فقالرَزِينأبو!يهوسأله

إسناده)4(:الدارقطنيقالواعتمِرْ")3(.،أبيكعن"حُجَّ:لهفقالالظَّعْنَ،ولا

.ثقاتكلُّهم

:فقال؟عنهأفأحجُ،يحجَّولمماتبيأإن:فقال،رجل!ي!وسأله

اللّه"فدَين:قالنعم:قال.؟"قاضيهأكنتَدَين،أبيكعلى[نَّكان"أرأيت

(.حمد)ْأذكره"أحقُّ

السابق.الحديثوهو(1)

يجه.تخرتقدَّم2()

والنسائي(،039)والترمذي(،0181)داودوأبو(،ومواضع،48161)حمدأرواه)3(

وابن،الترمذيصححه.رَزِينبيأحديثمن2(،09)6ماجهوابن2(،162)

.(1/184)لحاكموا27(،01)والدارقطني93(،19)حبانوابن2(،040)خزيمة

."...إسنادهرجال":المطبوعةالنسخوفي."إسناده"لفظدون271(0)"السنن"في(4)

صحيح.دهاسناده،الأبدونالأمبذكرلكن،عباسابنحديثمن233()آبرقم)5(

شاهدوله.لينفيه،أبانبنلحكماوفيه)9263(،النسائيرواهالمؤلفوبسياق

.()464"الوداعحجة9فيحزمابنالحديثوصحح)2993(.حبانابنصححه
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:قالعنها؟أفأحجُّ،تحجَّولمماتتأميإنَّ:فقالت،امرأة!موسألته

)1(.صحيححديث.عنها"حُجِّي"نعم،

:قال،يحُجَّولمبيأهلك:فقال،سألهرجلًاأنَّ)2(الدارقطنيوعند

:قال.نعم:قال؟"منكاصيقبَل،فقضيتَه،دَينأبيكعلىكانلو"أرأيتَ

القبولعنكاناإنمالجوابواالسؤالأنعلىيدلوهو."عنه"فاحجُجْ

أعلم.واللّه.الوجوبعنلا،والصحة

:فقال،لهقريبٍ،شُبْرُمةعنلبيَّك:يقولسمعه!رجلًاوأفتى

عنحُجَّثم،نفسكعن"حُجَّ:قاللا.:قال؟"نفسكعن"أحججتَ

وأحمد)3(.الشافعيذكره".شبرمة

ولك،"نعم:قال؟حجّلهذاأ:فقالت،إليهرفعتهصبيٍّعنامرأةوسألتة

4(.)مسلمذكره.أجر"

منه.جزءتقدَّموقد.بريدةحديثمن(411)9مسلمرواه(1)

38(/1)"الأوسط"فينيالطبرارواهوكذلك.أنسحديثمن2(116)برقم2()

.أوهاملهصدوق:لحافظاعنهقالراشد.بنعبادإلاثابتعنيروهلم:وقال

مرفوعًاحمدأوذكره،عباسابنعلىموقوفًا3(70)3/"الأم"فيالشافعيرواه)3(

ماجهوابن(،1181)داودأبوورواه(،2913/)صالحرواية""مسائلهفيبةمحتجَّا

حبانوابن3()930خزيمةابنوصححه26(،24)والدارقطني2(،9)30

الحبير("التلخيص"فيكماالوقفَالمنذروابنأحمدوصوَّب)8893(.

"معرفةوانظر:)3874(.""عللهفيكماالإرسالالدارقطنيورجّح(،4/2151)

99(.4)"الغليلو"إرواءبعدها(،وما28)7/والاثار"السنن

.عباسابنحديثمن()1336برقم()4

262



النبيفقالى،ماتتوإنها،تحُجَّأننذرتأختيإن:فقال،زجلوسأله

أحقُّفهواللّه"فاقض:قال.نعم:قالقاضيَه؟"اكنتدَينكانَّعليها)الو:ع!يم

)1(.عليهمتفقبالقضاء".

ولا،القميصيلبس"لا:فقال؟إحرامهفيالمحرميلبسما:رسئل

ولازعفرانَّ،ولاوَرْسٌمسَّهثوبًاولا،السراويلولاالبُرنُس،ولا،العمامة

متفق"الكعبينمنأسفليكوناحتىفليقطعهمانعلينيجدلاأنإلاالخفَّين،

)2(.عليه

:فقال،لخَلوقبامضمَّخ)3(وهو،جبَّةعليهرجل!يموسألهبأ2311/

عنكواغسل،الجبَّةعنك"انزع:فقال،ترىكماوأنا،بعمرةأحرمتُ

فيتصنعماعمرتكفي"واصنع:طرقهبعضوفي.عليهمتفق".الصفرة

)4(."حجَّتك

أصحابهفأكل،حلالوهوصادهالذيالصيدعنقتادةأبو!م!موسأله

وهوفأكلهاالعضد،فناولهشيء؟("،منةمعكم"هل:فقال،مُحْرِمونوهممنه

)5(.عليهمتفق.مُحرم

والفُوَيْسِقة،،والعقرب،لحية"ا:فقال،المُحْرِميقتلعماع!يمّوسئل

.عباسابنحديثمن)9966(البخاريرواههـانما.مسلميروهلم(1)

عمر.ابنحديثمن(1)177ومسلم58(0)6البخاري2()

"."متضمخ:المطبوعةالنسخفي)3(

أمية.بنيعلىحديثمن(0181)ومسلم(1ه)36البخاريرواه4()

.(6911)ومسلم(2ه07)البخاري(ه)
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.(1")يُقتلولابالغراب"وُيرمىأحمد:زاد."العاديوالسبعالعقور،والكلب

ثط!ز.وأناادهـجأريدنيإ:فقالتالزبير،بنتضباعةع!يهوسألته

ذكره."حبستَنيحيثمحِلِّيانَّواشترِطي))حُجِّيمحك!نر:النبيفقال

)2(.مسلم

من"طوفي:فقال،أشتكيإئي:وقالت،الحجِّفيسلمةأمُّواستفتته

)3(."راكبةوأنتالناسوراء

"ادخلي:فقال،البيتأدخلألااللّّهرسوليا:فقالت،عائشةع!زوسألته

)4(."البيتمنفإنهالحِجْرَ،

طيئ،جبليمنجئتُاللّّهرسوليا:فقال،مضرِّسبنعروة!م!مواستفتاه

عليه،وقفتإلاحَبْل)6(منتركتُماواللّه،نفسيوأتعبتُ،مطيتي(أذللتُ)ْ

بيأبنيزيدوفيه3(.61)9/والبيهقي(،)1848داودوأبو(،09901)حمدأرواه(1)

النسائيوعند)8385(،الرزاقعبدعندللمحرمالغرابقتلوثبت.ضعيفزياد،

ومسلم(182)9البخاريعندلحديثاوأصل."الأبقع!الغراب282()9

89(11).

.(021)7برقم2()

.(1)276ومسلم(464)البخاريرواه)3(

عائشةحديثمن3(،461)عوانةوأبو2(،119)والنسائي(،2651)الطيالسيرواه(4)

البخاريعندالحديثوأصل(.011)6"الإرواءدافيالألبائيصححه.اللفظبهذا

الإرواءدا.داوألفاظهلحديثالطرقانظر(0)1333ومسلم(5841)

نيللطبراالكبير"المعجم1مطبوعةفيوكذا،والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا)5(

"."أنضيت:ويروى.المشهورةالروايةوهي،""أكللتُتصحيفأنهويبدو)387(.

-:وقيل.الرملمنالمستطيل:لحبلوا.تصحيف"،"جبل:المطبوعةالنسخفي)6(
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يعني-الصلاةهذهمعناأدرك))منع!م!م:اللّّهرسولققال؟حجٍّمنليهل

".تفثَهوقضىحجُّهتمَّنهارًااوليلًاذلكقبلعرفاتَواتى-الفجرصلاة

)1(.صحيححديث

:فقال؟الحجُّكيفاللّهرسوليافقالوا:نجدأهلمنناس!رِرّواستفتاه

منًىأيام.حجُّةتمَّفقدجَمْعٍ]ليلةَالفجرصلاةقبلجاءفمن،عرفة"الحجُّ

ئم"،عليهإثمفلاتاخَّرومن،)2(،عليهإثمفلايومينفيتعجَّلَفمن،ثلاثة

أحمد)3(.ذكره.بهنيناديخلفهرجلًاأردف

"اذبح:فقال،أذبحأنقبلفحلقتُأشعرلم:فقال،رجلء!م!مّوسأله

أرمي،أنقبلفنحرتُأشعرلم:فقالاَخر،!ن!موساله."حرَجولا

:قالإلاأخِّرولاقدِّمشيءعن"لمجممالنبيُّسئلفما".حرجولا"ارمِ:فقال

عقب"الترمذيو"جامع333(،/1)"لحديثاغريبني"النهايةانظر:.منهالضخم

(.)198

3(،0)93والنسائي98(،1)والترمذي(،0591)داودوأبو(،00831)حمدأرواه(1)

وابن،الترمذيصححه.الطائيمُضرِّسبنعروةحديثمن03(،1)6ماجهوابن

"حجةفيحزموابن(،1/634)لحاكموا385(،0)حبانوابن282(،0)خزيمة

.)582)3/"الاستذكار"فيالبرعبدوابن(،018)،الوداع

المطبوعةالنسخوفي0النقلفيسقطأنهويبدو"المسند"،منالمعقوفينبينما)2(

فقط.حجُّه""تمَّ:مكانه

داودأبوأيضًا0وروا.الدِّيلييعمربنالرحمنعبدحديثمن(18774)برقم)3(

ابنصححه3(.10)5ماجهوابن3(،10)6والنسائي)988(،والترمذي(،491)9

.(1/464)لحاكموا2938(،)حبانوابن282(،)2خزيمة
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1(.)عليهمتفق".حرجولا"افعل

منيجهلأوالمرءينسىمماأمرعنيومئذسئلفماأحمد)2(:وعند

وفي".حرجولا"افعل:قالإلاوأشباههابعضعلىالأموربعضتقديم

:قالآخرع!وّوسأله(".حرجولا"اذبح:قالأنحر،أنقبلحلقت:لفظ

نأقبلذبحعمنسئلأنه:لفظوفي".حرجولا"ارمِ:قالأرم،ولمحلقتُ

فمن،يأتونهالناس)3(وكان."حرج"لا:قاليذبحأنقبلحلقأويحلق

فكانشيئًا،وقدَّمتشيئًاوأخَّرت،أطوفأنقبلسعيتاللّهرسوليا:قائلٍ

الذيفذلك،ظالموهومسلمعِرضَاقترضزجلٍعلىإلاحرجلا":يقول

.(4داود)أبوذكره.("وهَلَكحَرِجَ

نأ:القَمْللأذىمُحْرموهورأسةيحلِقَأنعُجْرةبنكعبغ!ييموأفتى

منع!ييهوأفتى)5(.أيامثلاثةيصومأو،مساكينستةيطعمأو،بشاةينسُك

عليهما)7(.متفقيركبها)6(.أنبدنةأهدى

.العاصبنعمروبناددّهعبدحديثمن(013)6ومسلم)83(البخاري(1)

2(.14)8ومسلم(1)736البخاريعندوهو6(.484)برقم2()

"."!البزيادة"طن:إوقال:المطبوعةالنسخفي)3(

وأعلَّه2774(،)خزيمةابنصححه.شريكبنأسامةحديثمن2(10)5برقم4()

قبلسعيت9:بقولهنيالشيباعنجريربتفرد(641)5/والبيهقي2()565الدارقظني

لا.أطوفأن

.(1021)ومسلم(4181)البخاريرواه(5)

آدلَّهُ!كلَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن()1322ومسلم()9168البخاريرواه)6(

.زمنأثبتماوالصواب.داعليه"متفق:ب،ك)7(
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:فقالاله!دي؟منعَطِببمايصنعما:الخُزاعيناجيةع!يموسأله

وبينبينهاوخل(،1صفحتها)بةضربوادمها،فينعلهاواغمِسْ"انحَرْها،

")2(.رُفقتةأهلمنأحدولاهومنهياكلأ(]232/ولافياكلوها،الناس

فأبيعهادينار،ثلاثمائةبهافأُعطيتُنجيبًا،أَهدَيتُئيإ:فقالعمروسأله

اياهما")3(.انحرها)الا،!سَيمّ:اللّهرسولفقإلبُدْنًا؟بهافأشتري

".ابراهيمأبيكم"سنة:فقال؟الأضاحيهذهما:أرقمبنزيدلمجموسأله

اللّّهرسولياقالوا:."حسنةشعرة"بكلِّ:قالمنها؟لنافما4(:قالوا)

حمد)5(.أذكره."حسنةالصوفمنشعرة"بكلِّ:قال؟فالصوف

"صفحاتها".:المطبوعةالنسخفي(1)

ماجهوابن(،019)والترمذي(،1762)داودوأبو(،918)43حمدأرواه2()

2(،)577خزيمةوابن،الترمذيصححه.الخزاعيناجيةحديثمن31(،0)6

.(1/474)لحاكموا(،04)23حبانوابن

بنجهموفيه.2(14)5/والبيهقي2(،119)خزيمةوابن(،)1756داودأبورواه)3(

انظر:.لمساوبينبينهوالانقطاعجهملجهالةضعيفلحديثوا،لمساعنالجارود

03(.)الأم-داود"بياْ"ضعيف

!.!قال:المطبوعةالنسخوفي"فقالوا".:ب،ك4()

والبيهقي938(،2/)لحاكموا31(،)27ماجهوابن(،1)2839حمدأرواه(5)

بننُفيعداودوأبوالمُجاشعيالدّهعائذوفيه.أرقمبنزيدحديثمن26(1)9/

البيهقي،عندالبخاريلحديثاوضعّف.ضعيفان،الكوفيالأعميلحارثا

فيحجروابن89(،)2/""المجروحينفيحبانوابن4(،51)3/والعقيليُّ

.(561)2/!"المصباحفيوالبوصيري795(،4/)""الإتحاف
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النحر"."يوم:فقالالأكبر،الحجيومعنطإلبأبيبنعليلمجيموسأله

.(1)الترمذيذكره

بينالنحريوموقفيك!هراللّّهرسولأنصحيحبإسنادداود)2(بيأوعند

النحر.يومقالوا:.هذا؟"يوم"أي:فقالفيها،حجَّالتيالحجَّةفيالجمرات

اكبر".الحجِّيوم"هذا:فقإل

أَنَّاَلائَخبَرِأ!جِّئؤمَاَلأسِإليَوَرَسُو،ألمحهِمفَوَأذَنٌ):لىتعاقالوقد

يومالبراءةبهذهالمؤذِّنأذَّنوإنما3،.:]التوبة!ورَسُولُهوالخثتركِينبَرِىَ.عُّاللَّّهَ

يومالاكبرلحجايوم؟قالأنههريرةأبيعن""الصحيحفيوثبتالنحر،

النحر)3(.

أقتاهمثم،العمرةلىإالحجَّفسخهمبجوازأصحابهلمجيهوأفتى

بهاللّهندينوالذي.بعدهتىءينسخهولمحتمًا.بفعلهأفتاهمئم،باستحبابه

لاصحةًعنهصحوقد.منهبالمنعالقولمنوأصحُّأقوىبوجوبهالقولأن

فَلْيُهِلَّأهدىكانومن،بعمرةفَلْيُهِلأهدىيكنلأ"من:قالأنهفيهاشك

والعمرةالحجبينقرَنأنهعنهصحَّفانههوفعلهماوأما(")4(.عمرةمعبحج

.متقدوقد،(59)7برقم(1)

.تقدموقدعمر،ابنحديثمن(491)5برقم)2(

آ!صكَئهُدلَّةُ.هريرةبيأحديثمن(13)47ومسلم(564)6البخاريرواه)3(

لفظمنقريببلفظ،قطنطريقمنجابر.حديثمن(44941)أحمدرواه(4)

خليفة.ابنوهوفطرعنمحرَّفلعله"المسندإ:محققوقال.أعرفهولم،المصنف

.(1916)البخاريفيماعنهوبغني
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ففعل1(.)أصحابهمننفسًاعشرستةعنهرواهوجهًا.وعشرينبضعةمن

يسُقلممنالتمتُّعلىإبفسخهوأمر،الهديساقمنبفعلهوأمر،القِرانَ

التوفيق.وباللّّه.عينرأيكأنهوقولهفعلهمنوهذا.لهديا

:قالبها؟أفأضحِّي،أنثىمنيحةًإلاأجدلمإنأرأيتَ:رجللمجيهمّوسأله

عانتك.وتحلِق،شاربك2(وتقُصُّ!)،وأظفاركشعركمنخُذولكنلا،"

.(4داود)أبوذكره."اللّّهعندفثتمام)3(فذلك

منفمنعتبلبنها،لينتفعغيرُهإياهاأعطاهالتيالشاة:والمنيحة

لزممعلومًاوقتًاغيرههومنحهاقدكانوإن.ملكهليستلأنهابهاالتضحية

أيضًا.بهايضحِّيفلا،بذلكلهالوفاء

منهمواحدكلُّفأخرج،معهكانواأصحابهمنسبعةً!يماللّّهرسولوأمر

لمجم:النبيفقالبها.أغلينالقداللّهرسوليافقإلوا:،أضحيةفاشتروادرهمًا،

،برِجْلٍرَجُلٌفأخذ!رراللّّهرسولفأمر.واسمنها"أغلاهاالضحايا"انَّأفضل

وذبحها،بقَرْنورجُلٌ،بقَرْنورجُلبيد،ورجُلبيد،ورجُل،برِجْلٍورجلٌ

.(111-2201/)المعادلماو"زاد55(0)2/"السننتهذيب"انظر:(1)

منأثبتماتصحيفأنهوالظاهر.كفيالضادوبتشديد("،"بعض:النسخفي)2(

("."قصَّ:المطبوعةالنسخوفي"."السنن

دا."وذلك:المطبوعةالنسخفي)3(

صححه)6575(.حمدأأيضًاورواهعمرو.بنادلّهعبدحديثمن)9278(برقم4()

-داود("بيأ"ضعيففينيالألباوضعفه223(،/4)لحاكموا195(،4)حبانابن

وللاضطراب.،هلالبنعيسىجهالةلأجل)482(
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.(1حمد)أذكرهجميعًا.عليهاوكبَّروا،السابع

لأنهم،عنهمالشاةإجزاءفيالواحدالبيتأهلمنزلةالنفرهؤلاءنزل

.واحدةرفقةكانوا

أجدهاولابها،موسِرٌوأنا،بدنةعليَّإنَّ:فقالرجل!مموسأله

أحمد)2(.ذكره.فيذبحهن،شياهٍسبعَيبتاعأنلمجيمالنبيفأفتاهفأشتريها.

ذكره".به"ضحِّ:فقالالمعز،منجَذَععنخالدبنزيدغ!يموسأله

أحمد)3(.

"أقبْل:فقالالعيديومذبحهاشاةعننِياربنبُردةأبوع!يموسأله

عَنَاقٌعندي:قال(".لحمٍشاةُ"تلك:قال.نعمب(:]232/قال،؟"الصلاة

)1(

)2(

)3(

أيضًاورواه.جدهعنأبيهعنالسلميالأشدِّأبيحديثمن(49451)برقم

المجاهيل.عدادفيأبوهالأشدوأبو268(،)5/والبيهقي231(،4/)لحاكما

الضعيفة""فيوالألبائي81(4/)16"الإتحافدافيلحافظاالحديثوضعف

1678().

)3136(،ماجهابنايضًاورواه.عباسابنحديثمن(1285،)9283برقم

عطاءوفيه،بالتحديثيصرِّحولممدلس،جريجابنوفيه(،961)5/والبيهقي

"بيانفيالقطانابنالحديثضعف.عباسابنيلقَولمكثيرًايهِم،الخراساني

نيلألباوا(،4/021)لماوالأحكامالسنن"فيلمقدسياوالضياء3(،249/)لماالوهم

0(2601)"لإرواءا9في

)8927(،داودأبوأيضًاورواه.الجهنيخالدبنزيدحديثمن2(0961)برقم

""الثقاتفيحبانابنذكره،طُعمَةبناللّهعبدبنعُمَارةوفية)9958(.حبانوابن

593(،)8/""المجموعفيالنوويالحديثوحسن.جمعٌعنهوروى26(0)7/

.(01/41،51)"الباري"فتحوانظر:(.13)2/الخبر!"موافقةفيحجروابن
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أحدعنتجزئولن،عنكتجزئ":قال.مُسِنَّةمن(1ليَّ)إأحبُّهيجَذَعة

لاالصلاةقبلالذبحأنفيصريحصحيحوهوأحمد)2(.ذكره".بعدك

ولاقطعًا،بةادلّّهندينالذيوهذا.يدخللمأووقتهادخلسواء،يجزئ

.غيرهيجوز

!شًي!:عنةالبَجَليسفيانبنجُنْدَبحديثمن")3("الصحيحينوفي

حتىذبحيكنلمومن.اخرىنهامكافليذبحيصليانقبلكانَّذبَح"من

".اللّهباسمفليذبحصلَّينا

ذبحكان"من:قالأنهع!يوّعنهأنسحديثمن")4("الصحيحينوفي

لمجييم.اللّهرسولمعلأحدقولولافَلْيُعِدْ(".الصلاةقبل

فاخذ،الذئبفعدا،بةأضحِّيكبشًااشتريتُ:فقالسعيد،أبولمجيموسأله

).حمد)ْأذكره."به"ضحِّ:فقال،أليَتَه

فييصلِّيأنللصلاةالمقدسبيتلىإلخروجاأرادمن!م!مّوأفتى

حمد)6(.أذكره.مكة

)1(ك،ب:"!لينا!.

.تقدَّموقد،(72/51،0/3526)(2)

.(0691)ومسلم(589)ريالبخا3()

.(2691)ومسلم(459)ريالبخا(4)

وابن235(1)الطيالسيأيضًاورواه.الخدريسعيدبيأحديثمن(27411)برقم5()

فيالذهبيالحديثوضعف.ضعيف،الجعفيجابروفيه31(،)46ماجه

322(.32-0)9/المنير""البدرفيالملقنوابن(،16)4/!إالميزان

-عمرانبنيحيىوفيه،الأرقمأبيبنالأرقمحديثمن(00/241)9برقم)6(
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نأمكةعليكادنّهفتحإننذرتُنيإ:فقال،مكةفتحيومآخرك!الهوسأله

(".[ذن"شأنك:فقال،سألهثمهاهنا"."صلِّ:فقال،المقدسبيتفيأصلِّي

.(1داود)أبوذكره

"المسجد:قال؟أولَالارضفيوُضِعمسجدأيُّذر:أبورو!وسأله

:قالبينهما؟كم:قال."الأقصىلمسجد"ا:قالأيّ؟ثم:قال".الحرام

2(.)عليهمتفق.عامًا"أربعون"

هذا""مسجدكم:قال؟التقوىعلىأُسِّس!المسجدينأيُّ!ر:وسئل

خيرذلك"وفيحمد)4(:أالإماموزاد)3(.مسلمذكره.المدينةمسجديريد

مسجدقباء.يعنيكثير".

فصل

اَتقَ!وُمُج!إِلَّاهُوَاَقَئُلَاَإلَةَاَللَّةُ):فقال؟أعظمالقرآنفياَيةأيُّ:وسئل

5(،40)3/الحاكمأيضًاورواه.المجاهيلعدادفي،الأرقمبنعثمانبناللّهوعبد

"مسندمحققيتعليقفيها:والاختلافللطرقانظر(20130-0013)والضياء

أحمد".

)9233(،والدارمى(،1941)9حمدأأيضاورواه.جابرحديثمن33(50)برقم(1)

فيالهاديعبدوابن3(،40)4/الحاكمصححه222(.1،24)16يعليوأبو

5(.90)9/المنيرداالبدر"فيالملقنوابن)773(،"المحرر!

.الصلاةفتاوىفيتقدَّم)2(

سعيد.بيأحديثمن()8913برقم)3)

،الترمذيصححه)323(.الترمذيأيضًاورواه.سعيدبيأحديثمن(41861)(4)

.(1/487)لحاكموا(،1)626حبانوابن
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.(1داود)أبوذكره.55،2:]البقرة

قبر،أنهأح!سبلاوأناقبر،علىخِبائيضربتُ:فقالرجل!ك!ي!وسأله

المانعة،))هي:!يمالنبيُّفقالختمها.حتىالملكسورةيقرأإنسانقبرُفإذا

البر:عبدابنوقال)2(،الترمذيذكره.القبر"عذابمنتنجيهالمنجيةهي

)3(.صحيحهو

اَلازَضُزُلزِلَتِ!اذَافأقرأه.جامعةسورةأقرئني:فقالرجل،!وسأله

لابالحقبعثكوالذي:الرجلفقالمنها،فرغحتى1،]الزلزلة:زِتزَالَمَا!

مرتين.الرُّويجِلُ"))أفلحلمجيو:النبيفقالالرجلأدبرثمأبدًا.عليهاأزيد

"التاريخ"فيالبخاريأيضًاورواه.الأسقعبنواثلةحدلثمن(04)30برقم(1)

بهضعفه.مجهول،الأسقعلابنلىمووفيه334(./1)ئيوالطبرا(،043)8/

أُبَيّ.قصةمن81(0)مسلمرواهشاهدوله32(.1)6/""المجمعفيالهيثمي

والبيهقي(،21/135)نيالطبراايضًاورواه.عباسالنحديثمن928(0)برقم2()

عديابنالحديثضعف.ضعيفعمرو،بنيحيىوفيه25(.01)دا"الشعبفي

انظر:،وطرقشواهدوله.(14)7/لما"الدلائلفيوالبيهقي37(،)9/""الكاملفي

.(0411)("الصحيحةودا،(5/45)للدارقطني"العللدا

أوردولماالبر.عبدابنقولعلىأقفولموالمطبوعةلخطيةاالنسخفيكذا)3(

إهذا:الترمذبدقولَذكر235(/1)دا"الروحكتابفيلحديثاهذالمصنفا

أبو"قال:قالثمحميد"،بنعبد!مسندعنحديثًانقلثم"،غريبحسنحديث

فيشفعتآيةثلاثينسورة"إن:قالأنهجمي!ماللّهرسولعنوصحَّالبر:عبدبنعمر

وقدلحديثاهذاهناالمقصوديكونأنفأخشى.لحديثادالهغُفِرحتىصاحبها

سهوًا.سقط
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.(1داود)أبوذكره

:]الإخلاص!أَحدآلئَهُهُوَ)قُلسورةأحبُّئيإ:فقالرجلع!ممّوسأله

)2(."الجنةأدخلكاياها"حبُّك:فقال(1

تقرا"لن:فقال؟يوسفوسورةهودسورةأقرأعامر:بنعُقبةلهوقال

بِرَبِّأَعُوذُو)قُل،1:]الفدق!هولفَلَقِابِرَبِّأَعُوذُ)قُلمناللّهعندأبلغشيئًا

)3(.ديذكره،(".1:]الناس!آفَاسِ

:قال؟اللّهلىإأحبُّالأعمالأيُّ:سئلع!همأنهعنه)4(الترمذيوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

والنسائي)6575(،أحمدأيضًاورواهعمرو.بناللّهعبدحديثمن()9913برقم

،هلالبنعيسىوفيه)773(.حبانوابن(،48401)7397،""الكبرىفي

.مجهول

وابن،الترمذيصححه.أنسحديثمن2(109)والترمذي(43221)حمدأرواه

257(،)2/"الرسائلجامع"فيتيميةوابن2(،1/04)لحاكموا)497(،حبان

.(1/104)"الصلاةصفة"أصلفيالألبائيوحسنه

،11734)أحمدأيضًاورواه.الجهنيعامربنعقبةحديثمن)539(برقم

بدل"أَقرِئْني"لحاكماغيروعند،فقط""الفلقبقراءةالنسائيغيروعند.(55174

صحيح"فيوالألباني5(،04)2/والحاكم)597(،حبانابنصححة.أقرأ""

.(41)87لموارد"ا

لحاكموا(،21/681)نيالطبراأيضًاورواه.عباسابنحديثمن2(9)48برقم

من35(1)9الدارميورواهمرفوعًا.المرِّيصالحطريقمنكلهم(،1/568)

ورجحالترمذيلحديثاوضعف.ضعيفوصالحمرسلًا،المرِّيصالحطريق

3(.20)2/"الاَداب"فيمفلحوابن5(،16/)4"السيرفيوالذهبي،الإرسال
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قرأالقرآنختممنفرغإذاأنه)1(بعضهمهذامنوفهم.المرتحِل""الحالّ

بالفراغحلَّلأنه،البقرةسورةمنآياتوثلاثالكتابتحةفا

استحبَّهولا،التابعينولاالصحابةمنأحديفعلهلموهذا.بالشروعوارتحل

فيارتحلغزاةمنحلَّكلَّماالذي:لحديثباوالمراد.الأئمةمنأحد

.الاولكمَّلكمالهتكميلًاغيرهلىإارتحلعملمنحلَّكلماأو،أخرى

وبادلّهقطعًا.الحديثمرادقليسالقراءبعضيفعلهالذيأ(]233/هذاوأما

التوفيق.

لىالقرآنَّإأولمنيضرب"أن:بهمتصلًالحديثاتفسيرُجاءوقد

سورةمنحلَّكلماأنهأحدهما:،معنيانلهوهذا("،ارتحلحلَّكلما،آخره

.أخرىفيارتحلختمةمنحلَّكلماأنه:ئيوالثا.غيرهفيارتحلجزءأو

".وخاصَّتهاللّّهأهل،القرآناهل"هم:فقالهم؟من:اللّهأهلعنوسئل

2(.حمد)أذكره

في":فقال؟القراَنأقرأكمفي:العاصبنعمروبناللّهعبد!يموسأله

أفضلأطيق:فقال(".عشرينفي":فقال.ذلكمنأفضلأطيق:فقالشهر("

"في:قال:ذلكمنأفضلأطيق:فقال."عشرةخمس"في:فقال.ذلكمن

هذا".من"بعضهم:المطبوعةالنسخفي(1)

ماجهوابن(،)2238الطيالسيايضاورواه.انسحديثمن(29221)برقم2()

حسن،بديلوفيه)7797(.""الكبرىفيوالنسائي52(،0/)13والبزار2(،1)5

303(،)2/"الترغي!ب"فيوالمنذري556(،/1)الحاكمصححه.الحديث

الإحياء""تخريجفيالعراقيوحسنه92(،/1)الزوائد""فيوالبوصيري

(1/.)363
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أفضلأطيق:قال".خمسفي":قال.ذلكمنأفضلأطيق:فقال1(".عشر)

أحمد)2(.ذكره.("ثلاثمنأقلَّفيقرأهمنالقرآنيفقهلا":قال.ذلكمن

فسألاهع!يم،اددّهرسولعنأخذهامنهماكلٌّاَيةٍفيرجلانواختلف

سبعةعلىالقراَن"أنزل:قالثم".انزلت"هكذامنهما:لكلفقالعنها،

)3(.عليةمتفق."أحرف

قيل:".للّّهذكرًا"أكثرهم:قالأجرًا؟أعظمالمجاهدينأيءلمجؤ:وسئل

والزكاةالصلاةذكرثم.ذكرا"دلّهأكثرهم":قالأجرًا؟أعظمالصائمينفأيُّ

لعمربكرأبوفقال.ذكرًا("ده"أكثرهم:يقولذلككلّ،والصدقةلحجوا

ذكره."))أجَلْ:ع!يمّاددّهرسولفقالخير،بكلِّالذاكرونذهبا!بدلَّهُعَن!ا:رَ

.(4حمد)ا

"الذاكرونَّاللّّه:فقال،السَّبقأهلهمالذينالمُفْردينعنع!م!موسئل

لهم،أثقاعنهمالذكريضع.اللّهبذكرلمستهتَرون)6("ا:لفظوفي)5(.كثيزا"

".اعشرة:المطبوعةالنسخفي(1)

.(11)95ومسلم5(520)البخاريعندلحديثاوأصل65(.)46برقم2()

ا!عكلَنهُدلَّهُعمرحديثمن8(1)8ومسلم2(14)9البخاري)3(

،(0/2704)ئيالطبرارواهوكذلك.انسبنمعاذحديثمن(51561)برقم(4)

فيالهيثميضعفه.لينفيهماوزبان،لهيعةابنوفيه)554(.""الشعبفيوالبيهقي

38(.)6/لما!الإتحاففيوالبوصيري7(01/4)الزوائد"مجمع"

.هريرةبيأحديثمن)2676(مسلمرواه(5)

دا،إالمشتهرون:لمطبوعةاالنسخوفي"،"المستهدونيشبهالنسخفيزسمه)6(

.وغيرهداالترمذيإجامعمنأثبتماتصحيفهماوكلا
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.(1)الترمذيذكره.خِفافًا"القيامةفيأتونَّيوم

الذكر(")2(."حِلَقُ:فقال،لجنةارياضعنوسئل

أهلُسيُعلَم:القيامةيوملهميقالالذينالكرمأهلعن!يموسئل

ذكره.لمساجد("افيالذكرأهل"هم:فقال.الكرمأهلِمِنلجمعا

أحمد)3(.

الذكر:مجدالس"غنيمة:فقالالذكر؟مجالسغنيمةما)4(:وسئل

حمد)5(.أذكره."لجنةا

رجعةًأسرعولاغنيمةًأفضلرأينامافقالوا:غزوا،قومعنع!يرووسئل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ذكرفييهترونالذين"982(:0)اْحمدعندو.هريرةأبيحديثمن)6935(برقم

.(1/594)لحاكموا)858(،حبانابنصححه0"اللّه

نعيموأبو3(،432)يعلىوأبو35(،01)والترمذي(،521)23حمدأرواه

للتفصيل:انظر.ضعفمنتخلولاطرقمنأنس،حديثمن228(،)6/

)2562(."الصحيحة"السلسلة

وابن(،401)6يعلىأبوأيضًاورواهسعيد.بيأحديثمن(11،17221)652

فيالألبائيضعفه.ضعيفةخاصةالهيثمابيعنروايته،دراجوفيه)816(.حبان

2(.)39الموارد"ضعيف"

"عن(".:المطبوعةالنسخفي

لين،فيه،لهيعةابنوفيهعمرو.بناددّهعبدحديثمن6777(6651،)برقم

رشدين،وفيه36(،1/2)نيالطبراعندشاهدوله.مجهول،المعافريوراشد

فيالمنذريأيضاوحسنه)3335(.دا"الصحيحةفيالألبائيبهماوحسنه.ضعيف

81(01/0)الزوائد"مجمع"فيوالهيثمي334(،)2/""الترغيب
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شهدواقوم:رجعةًسرعوأ(1غنيمةً)افضلقومعلى"أدلُّكم:فقال.منهم

سرعافأولثك،الشمسطلعتحتىاللّّهيذكرونجلسواثم،الصبحصلاةَ

)2(.الترمذي!كره."غنيمةًوافضلرجعةً

ذكره."اللّّهذُكِرَرُووا[ذا"الذين:فقال،الناسخيارعن!موسئل

حمد)3(.أ

.الدرجاتفيوأرفعها،اللّهعندوأزكاهاالأعمالخيرعنلمجيمّوسئل

.(4حمد)أدز."اللّّه"ذكرُ:فقال

ودُبُ!رَالاَخر،الليل"جوفَ:فقال؟أسمعالدعاءأي:يك!ن!موسئل

"."منهم:زيادةبعدهاالمطبوعةالنسخفي(1)

ضعيف.حميد،أبيبنحمادوفيه.الخطاببنعمرحديثمن)3561(برقم)2(

أبيعندشاهدوله658(.)2/"الكامل9فيعديوابنالترمذيضعفهلحديثوا

إسماعيلبنحاتملأجلحسنإلسناده،هريرةأبيحديثمن)9655(يعلى

عمرو،بنادلّهعبدحديثمن)6638(أحمدعنداَخروشاهدصخر.بنوحميد

ادلّه.شاءإنحسنفالحديث.لهيعةابنوفيه

الأدب"فيالبخاريأيضًاورواه0يزيدبنتأسماءحديثمن275()99برقم)3(

شواهدوله.ضعيف،حوشببنشهروفيه(.114)9ماجهوابن)323(المفرد"

)9284(.!"الصحيحةانظر:.الألبانيبهاصححه

ماجهوابن)3377(الترمذيأيضًاورواه.الدرداءبيأمن2(2017)برقم(4)

ورواه.لماالترمذي"جامح:انظر.و[رسالهواتصاله،ووقفهرفعهفياختُلف937(00)

الأفكار"!نتائج:انظر.والإرسالالوقفلحافظاورجحموقوفًا.2(1/11)مالك

2(.)930لماحاتمأبيابنو"علل59(/1)
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.(1حمد)أذكره."المكتوباتالصلوات

رسوليانق!ولفماذاقالوا:.يُرَدُّ"لاوالإقامةالأذانبين"الدعاء:وقال

)2(.الترمذيذكره(".والاَخرةالدنيافيالعافيةاللّّه"سلوا:قال؟اللّه

داود)3(.أبوذكره.""باَمين:فقالالدعاء؟يختمشيءبأي:!شًيهموسئل

(ب]231/منوالنجاة،بالجنة"الفوز:فقال،النعمةتمامعنلمجيموسئل

منوالنجاةلجنةبابالفوزنعمتهتماماللّّهفنسال)4(.الترمذيذكره.النار"

النار.

)1(

)2(

)3(

)4(

والنسإئي34(،)99والترمذي93(،)48الرزاقعبدرواهوقد.حمدأعندأجدهلم

بينوالانقطاع،جريجابنعنعنةوفيه.أمامةبيأحديثمن)8569(!"الكبرىفي

385(،)2/"الوهم"بيانفيالقطانابنلحديثاوضعَّف.أمامةوأبيسابطابن

2(.47)2/الأفكار""نتائجفيلحافظوا

وقدكثيرًا،يخطئصدوق،اليمانبنيحيىوفيه.أنسحديثمن4935()برقم

من2(،21)والترمذي(،152)داودوأبو(،58421)حمدأورواه.اللفظبهذاتفرد

حبانوابن(،427-4)25خزيمةابنصححه.العافيةمسألةدون،أنسحديث

.(1/304)الإحياء"تخريج9فيالعراقيوحسنه(،)6916

الكبير""التاريخفيالبخاريأيضًاورواه.النميريزهيربيأحديثمن()389برقم

.مجهول،محرزالحمصيبنصُبيحوفيه756(.)22/والطبرائي32()9/

فيوالبخاري22(0)56أحمدأيضاورواه.جبلبنمعاذحديثمن)3527(برقم

سمحقدسفيانلأناختلاطهأمنقد،الجريريإياسوفيه)746(،المفرددا"الأدب

قليلمعروفًاكان:سعدابنقال،ئمامةبنالوردأبووفيه.الاختلاطقبلمنه

أحاديثعنهحدَّثالجريريأن(1/172)""العللفيحمدأوذكر.لحديثا

.(614،30254)داالضعيفة9:نظرا.نًاحسا
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قد:"يقول:فقالالدعاء،إجابةمنالمانعالاستعجالعنلمج!وسئل

وياَع،ذلكعندفيستحسِرُ؛لي(1)يستجيبأرَفلم،دعوتُقد،دعوتُ

أُعطَفلمسألتُ،قدسالتُ،قد"يقول:لفظوفي)2(.مسلمذكرهالدعاء".

شيئًا(")3(.

والتهليل،"التكبير،:فقال،لحاتالصاالباقياتعنع!ي!وسئل

.(4أحمد)ذكره."باللّهلااقوةولاحولولاوالتحميد،،والتسبيح

:فقال،صلاتهفيبهيدعودعاءًيعلِّمه%نا!كلَتهُدلَّهالصديق!الهوسأله

أنت،الاالذنوبيغفرلاوانهكثيرًا،ظلمًانفسيظلمتُإنياللهم:"قل

متفق(".الرحيمالغفورأنتإنك،وارحمنيعندكمنمغفرةليفاغفر

)5(.عليه

شريكلاوحدهاللّه[لا[له"لا:يقولأنعلَّمهالذيالأعرابيُّ!سًيهوسأله

النسخ.منأثبتكما""الصحيحوفي".يستجب"فلم:المطبوعةالنسخفي(1)

ا!كلَخهُدئَهةهريرةأبيحديثمن)2735(برقم)2(

ضعيف،ادلّهعبيدبنيحيىفيه0هريرةابيحديثمن(0/364)4الترمذيرواه)3(

جدًا.

84(،0)حبانوابن(،601)17""الكبرىفيالنسائيورواه(،1)1713برقم(4)

أبيعنروايته،دراجوفيه.الخدريسعيدأبيحديثمن(،1/215)لحاكموا

،5951،8951)دائيللطبرا"الدعاء:انظرشواهد،وله.ضعيفةخاصةالهيتم

فيوالمنذري377(،)4/"الوهم"بيانفيالقطانابنحسنهوالحديث(.9915

وانظر:(.122)"لمطلقةاليالأما"فيلحافظوا35(،25/)لما"الترغيب

32(.46)""الصحيحة

27(.50)ومسلم83(4)البخاري(5)
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حولولا،لمينالعاربِّوسبحانَّاللّّهكثيرًا،دلّّهلحمدواكبيرًا،أكبراللّّه،له

اللهم:"قل:فقاللي؟فمالربِّي،هذا:فقال(".الحكيمالعزيزباللّّه[لاقوةولا

دنياكلكتجمعهؤلاءقإن(؛1)وارزقني،نيواهد،حمنيوار،لياغفر

2(.)مسلمذكره.("وآخرتك

الرتععن!رفسئللمساجد"،"ا:فقال،لجنةارياضعن!م!موسئل

ذكره.اكبر"واللّّه،اللّّه[لاالهولا،لهلحمدوااللّّه،"سبحان:فقالفيها،

.)3(الترمذي

مافعلّمنيشيئًاالقراَنمنآخذأنأستطيعلا:فقال،رجل!يمواستفتاه

ولااكبر،واللّه،اللّّهلاإالهولا،لهلحمدوا،سبحانَّاللّه:قل":قال.يجزئني

اللهم:"قل:قاللي؟فما،للّههذا،اللّّهرسوليا:قال."باللّّه[لاقوةولاحول

فقال.وقبضها،بيدههكذافقال."وارزقني،نيواهد،وعافني،ارحمني

داود)4(.أبوذكره.الخير"منيدهملافقدهذا،"امّا!شًير:اللّّهرسول

غِراسٍعلىادلُّك"ألا:فقالغرسا،يغرسوهو()ههريرةبيبأع!يدّومرَّ

يُغْرَسْأكبر؛واللّه،اللّّهإلاإلهولا،دلّّهوالحمد،اللّّهسبحان:هذامنلكخيرٍ

"."وعافني:بعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

.وقاصأبيبنسعدحديثمن)6926(برقم)2(

جزئه""فيعاصمبنمحمدأيضًاورواه.هريرةبيأحديثمن35()18برقم)3(

الأفكار""نتائجفيحجرابنضعَّفهوالحديث.ضعيف،المكيحميدوفيه)35(.

(1/.)26

.تقدموقد)832(،برقم)4(

".هريرةبيأ"على:ب،ك(5)
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.(1)ماجهابنذكره."الجنةفيشجرب!واحدةٍبكلِّلك

مائة"يسبِّحُ:قال؟حسنةألفَيومكلَّأحدُنايكسِبُكيفلمجم:وسئل

)2(.مسلمذكره(".خطيئةالفُعنهيُحَطُّأوحسنةالفُلهيُكتَبُ،تسبيحة

"أعوذ:أمسىحينقاللوبأنه،عقربلدغتني:لهقالمنلمجميهوأفتى

)3(0مسلمذكره.تضرَّهلم"خلقماشرِّمنالتاماتاللّهبكلمات

اعوذني[اللهم:"قل:فقال،بهيتعوذتعوُّذًايعلِّمهأنرجلع!يمّوسأله

مَنيِّي)4(("،وشرِّ،قلبيوشرِّ،لسانيوشرِّ،وشرِّبصري،سمعيشرِّمنبك

(.)ةالنسائيذكره.الفرْجيعني

علىصلِّاللهم"قولوا::فقال،عليهالصلاةكيفيةعن!وسئل

إنك؛إبراهيما!وعلىإبراهيمعلىصلَّيتكمامحمد،ا!وعلىمحمد،

إبراهيمعلىباركتكمامحمد،اكلوعلىمحمدعلىوباركمجيد.حميد

)6(.عليهمتفقمجيد(".حميدإنك؛ابراهيمااروعلى

وله.ضعيف،سنانبنعيسىوفيه5(.1/12)الحاكمأيضًاورواه)7038(.برقم(1)

ابناعللالشواهد:بعضلعللوانظر0288(.،01)5(""الصحيحة:انظرشواهد،

2(.00)5"حاتمأبي

.وقاصأبيبنسعدحديثمن)8926(برقم)2(

ا!عَثهُللَّهةهريرةأبيحديثمن027()9برقم)3(

النسائيونقل0أثبتماكلهاالتخريجمصادرفيولكن"،داهَني:الثلاثالنسخفي)4(

".ماؤه"والمني:قالأوسبنسعدعن

داودوأبو(،14551)أحمدأيضًاورواهحميد.بنشَكَلحديثمن(4445)برقم)5(

.(1/532)لحاكماصححه.وحسنة34(29)والترمذي(،1551)

.عجرةبنكعبحديثمن(04)6ومسلم337(0)البخاري)6(
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ويُباعدنيلجنةايُدخلنيبعملأخبِرني،الدّهرسوليامعاذ:!مملهوقال

علية:اللّّهيشرهمنعلىليسيروإنه!عظيمعنسألتَ"لقد:قالالنار.من

وتصوم،الزكاةوتؤتيأ،2321/،الصلاةوتقيمشيئًا،بةتشركولااللّّهتعبُد

بلى:قلت".الخير؟أبوابعلىأدلُّك"الا:قالثم."البيتوتحجُّ،رمضان

لماءايطفئكمالخطيئةاتطفئوالصدقة،جُنَّة"الصوم:قال.اللّّهرسوليا

الأمر،برأسأخبرك"الا:قالثم."الليلجوففيالرجلوصلاةالنار،

سنامهوذروة،الصلاةوعموده،الإسلامالأمررأسُ؟سنامهوذِروة،وعموده

اللّّه.رسوليابلى:قلت.؟"كلِّةذلكبملاكاخبرك"الا:قالثم.("1الجهاد)

لمؤاخَذونوإنَّا،اللّهنبيَّيا:قلت.لسانهلىإوأشارهذا"عليك"كُفَّ:قال

علىالنارفيالناسَيكُبُّوهلمعاذ!ياأمُّك"ثكلتك:فقال؟بهنتكلَّمبما

صحيح.حديث؟")2(.ألسنتهمحصائدُالاوجوههم

:قال.لجنةادخلتعملتُهإذاعملٍعلىدُلَّني:فقال،بيأعرا!ك!ي!هوسأله

الزكاةوتؤدي،المكتوبةالصلاةوتقيمشيئًا،بهتشركلااللّّه"تعبد

ولاهذاعلىأزيدلابيدهنفسيوالذي:فقال".رمضانوتصوم،المفروضة

أهلمنرجلالىينظرأن5سرَّ))من!ك!ي!مّ:النبيقالولَّىفلما.منهأنقص

اللّه".سبيل"في:المطبوعةالنسخفيزيد1()

،(41201)"الكبرى"فيوالنسائي2(،162)والترمذي2(،102)6حمدارواه2()

يسمعلمسلمةبنشقيقوائلوأبو،جبلبنمعاذحديثمن)7393(،ماجهوابن

حديثأنهورجح97(،73-)6/("االعللفيلحديثاطرقالدارقطنيوبيّن.منة

دون(4)13"الإرواء"فينيالألبارحجهالذيوهو.وهوضعيف،حوشببنشهر

لجهاد".اسنامه"ذروة:قوله
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1(.)عليهمتفقهذا".الىفلينظرالجنة

منويباعدئيلجنةايُدخلنيبعملئيأخبر:فقالآخر،رجللمجووسأله

،الزكاةوتؤدي،الصلاةوتقيمشيئًا،بهتشركولااللّه"تعبد:فقالالنار.

)2(.عليهمتفق(".الرحموتصل

كنتَ"لئن:فقال.لجنةايدخلنيعملًاعلِّمني:فقال،أعرابيوسأله

:قال."الرقبةوفُكَّ،النسمةأعتِق.لمسألةاأعرضتَلقدلخطبةاأقصرتَ

تعينأنالرقبةوفكُّبعتقها،تفرَّد)3(أنالنسمةعتقُلا،":قالواحدًا؟أوليسا

تُطِقفإنَّلم.الظالمالرحمذيعلىوالفيءُالوَكوف)4(،لمنحةُواعتقها.في

فإن.لمنكراعنوَانْهَ،لمعروفباوَأْمُرْ،الظماَنواسقِ،الجائعفأطعمِذلك

أحمد)5(.ذكرهخير".منإلالسانكفكُفَّذلكتُطِقلم

وأنَّيَسلم،للّهقلبُكيُسلم)6(أن":فقال؟الإسلامما:رجل!يروسأله

"الإيمانَّ".:قال؟أفضلالإسلامفأيُّ:قال(".ويدكلسانكمنالمسلمون

بعدوالبعثورسلهوكتبهوملائكتهباللّّه"تؤمنُ:قال؟الإيمانوما:قال

:قال؟الهجرةوما:قال.""الهجرة:قال؟أفضلالإيمانفأيُّ:قال(".لموتا

أدلَّهُ!ثكَئهُ.رَهريرةبيأحديثمن(41)ومسلم()7913البخاري(1)

ا!ثكَئهُدلَّةُ.الأنصاريأيوببيأحديثمن()13ومسلم()6913البخاري2()

"تنفرد".:المطبوعةالنسخفي)3(

اللبن.الغزيرة:الوَكوف(4)

يجة.تخرمد5()

أثبت.كماالمسندلمادافيولكنبالتاء،دأ"تُسلم:الخطيةالنسخفي)6(
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وما:قال.لجهاد""ا:قال؟أفضللهجرةافأيُّ:قال.السوءَ""أنَّتهجر

:قال؟أفضللجهادافأيُّ:قال".لقيتهمإذاالكفار"انَّتقاتل:قاللجهاد؟ا

عملمنلااالأعمالأفضلعملانَّهماثم.دمُهواهريقَجوادُهعُقِر"من

.(1حمد)أذكره."عمرةاومبرورةحجَّة:بمثلهما

ثملجهاد،اثم،وحدهباللّّه"الإيمان:فقال؟أفضلالأعمالأيُّ:وسئل

ذكره."ومغربهاالشمسمطلعبينكماالعملسائرَتفضُلمبرورةحجة

خد)2(.أ

للّّه،وتُبغضللّّه،تحِبَّ"ان:فقال؟أفضلالأعمالأيُّأيضًا:ع!ؤوسئل

"وأن:قال؟اللّّهرسولياوماذا:السائلقال(".اللّّهذكرفيلسانَكوتُعْمِل

")3(.تصمُتَأوخيرًاوانَّتقول،لنفسكتحِبُّماللناستحِبَّ

ومن2(010)7الرزاقعبدأيضًاورواه.عبسةبنعمروحديثمن(017)27برقم(1)

عمرًا.يدركلمقلابةأبووفيه03(.1)حميدبنعبدطريقه

التاريخ""فيالبخاريأيضًاورواه.(الأسلمي)غيرماعزحديثمن(01091)برقم2()

وشعبةووهيب،الجريريإياسسعيدأبووفيه.81(0/21)نيوالطبرا37()8/

والهبثمي(،166)2/"الترغيبدافيالمنذريرجالهوثق.الاختلاطقبلمنهسمعا

337(.)3/"الإصابة"فيلحافظوا2(،70)3/""المجمعفي

جبل.بنمعاذعنالجهنيأنسبنمعاذحديثمن22(131،22133)حمدأرواه)3(

(561،56381)17حمدأرواهكماأنسبنمعاذحديثمنأنهوالصحيح

وزبانمعاذ،بنسهلعنزبانفيه،حالكلوعلى(.0/2542،264)ئيوالطبرا

وفيه)573(،""الشعبفيالبيهقيورواه.خاصةضعيفةسهلعنوروايته،ضعيف

،1/66)الزوائد"مجمعو"282(،)"الرابح"المتجر:للتفصيلانظر.مجهول

.8(1/9)"لإصابةاو"(،49
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سقاية:بعضهمفقال،الأعمالأفضلفيالصحابةمننفرواختلف

وقال،لحجا:بعضهموقال،لحراماالمسجدعمارة:بعضهموقال،لحاجا

اللّّهرسولذلكفيعمرفاستفتى.اللّّهسبيلفيالجهاد)1(:بعضهم

اَلمحمتمدِوَعًارَةَسِقَايَةَآلحاَحَّ)أَجَعَفغ:وجلعزاللّّهفأنزلع!يو،ب،]232/

لَاوَاَدلَّهُأللَّةِعِندَلَايمَمتتَوبئَاللَّهِسَيِلِفِىاَلأَخِرِوَبخَهَدَوَاليؤمرِبِاَدلَّهِءَامَنَاَلحَرَاهـكَمَن

-91:]التوبة!اَئفَألِزُونَهُرُ)وَأُؤلَ!كَ:لىتعاقولهلى!!اَلظنِينَاَئعًؤمَئهدِى

0(12.)2

وأنكالدّهإلاإلهلاأنشهدتُ،الدّهرسوليا:فقال،رجلجمي!وسأله

.رمضانشهروصمتُ،ليمازكاةوأدَّيتُ،الخمسوصلَّيتُاللّّه،رسول

القيامةيوموالشهداءوالصدِّيقينالنبيِّينسعكانهذاعلىمات"من:فقال

أحمد)3(.ذكره."والديهيعُقَّلمما-أصابَعهونصَب-هكذا

،رمضانوصمتُ،المكتوبةصلَّيتُإذاأرأيتَ:فقالآخر،غ!نرروساله

لجنة؟اأدخلشيئًا=ذلكعليأزدولم،الحراموحرَّمتُ،وولاوأحللتُ

.كمنساقطلجهاد"ا:بعضهماوقال(1)

غيرهفيولاالحجذكرفيهوليسبشير،بنالنعمانحديثمن()9187مسلمرواه)2(

المصادر.من

وله.لينوفيه،لهيعةابنفيه.الجهنيمرّةبنعمروحديثمن81(004/2)9برقم)3(

"،والديهيعقلم"ما:قولةدون)3438(حبانوابن22(،1)2خزيمةابنعندشاهد

والهيثمي3(،10)3/ا""الترغيبفيوالمنذري،حبانوابن،خزيمةابنصححه

/8(051).
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)2(.مسلمذكرهشيئًا.1(ذلك)علىأزيدلاوالدّه:قال"."نعم:قال

علىالسلاموتقرأ،الطعامتطعم"أن:قالخير؟الأعمالأيُّ!يو:وسئل

)3(.عليهمتفق".تعرفلممنوعلىعرفتمن

عيني،وقرَّتنفسيطابترأيتكإذائيإ:فقال،هريرةأبو!سًنمّوسأله

إذاأمرعنأنبئني:قالماء".منخُلِقشيء"كلُّ:فقال.شيءكلِّعنفأَنبِئْني

،الأرحاموصِلِ،الطعاموأَطعِمِ،السلام"اَفشِ:قال.لجنةادخلتُبةأخذتُ

4(.حمد)أذكره."بسلاملجنةاادخلثم،نياموالناسبالليلوقم

قلبُكأنَّيلينأردتَ"إذا:فقال،قلبهقسوةإليهفشكاآخر،!ك!ي!وسأله

)5(."اليتيمرأسَوامسَحْلمسكينَافأطعِمِ

الصدقةفايُّ:قيل."القيام"طول:قال؟أفضلالأعمالأيُّ!ي!ر:وسئل

ماهجر"من:قال؟أفضلالهجرةفأيُّ:قيل(".المُقِلّ"جُهْد:قال؟أفضل

بمالهالمشركينجاهد"من:قال؟أفضللجهادافأيُّ:قيل".عليةاللّّهحرَّم

ذكره."جوادُهوعُقِرَدمُهأُهْرِيقَ"من:قال؟أشرفالقتلفأيُّ:قيل."ونفسه

هذا".اعلى:بك،)1(

جابر.حديثمن(1)5برقم)2(

عمرو.بناللّهعبدحديثمن)93(ومسلم(1)2البخاري)3(

،5)80حبانابنصححه.هريرةأبيحديثمن(598299301،)3297،برقم)4(

.)777(لإرواء("ا":انظر0(4/921)لحاكموا(،2ه95

نعيموأبو5(،00)داالأخلاق"مكارمفيلخرائطيوا9(،180)7576،حمدأرواه5()

طرقمن،هريرةبيأحديثمن6(،40/)والبيهقي2(،1/41)الأولياء""حليةفي

)854(."الصحيحة":للتفصيلانظر.ضعفمنتخلولا
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.(1داود)أبو

لاوجهادفيه،شكلا"إيمان:قال؟أفضلالأعمالأيُّ:ع!ي!اّلهوسئل

مبرور")2(.وحج،فيهغلول

من"إن:قال؟مالليوليسأتصمدَّقأينمن:فقالذر،أبولمج!وسأله

وأستغفر،ادلّهإلاإلهولا،دلّّهوالحمد،وسبحانَّادلّّهالتكبير،:الصدقةأبواب

الناسطريقعنالشوكةَوتعزلالمنكر،عنوتنهى،لمعروفباوتامر،ادلّّه

وتدلّ،يفقهحتىوالأبكمالأصمَّوتُسمِع،الأعمىتهديولحجرَ،واوالعظمَ

اللهفانَّإلىساقيكبشدَّةوتسعىمكانها،علمتَقدلهحاجةعلىالمستدِلَّ

ّلم
الصدقةأبوابمنذلككل-الضعيفمعذزاعيكبشدةوترفع،المستغيث

كيف)3(ذر:أبوفقالاجر".لزوجتكجماعكمنولك.نفسكعلىمنك

ولدلككانلو))أرأيتَ:لمجح!مّاللّهرسولفقال؟شهوتيفيأجرلييكون

"أنتَ:قال.نعم:قلت.("؟بهتحتسبأكنت،فمات،أجرَهورجوتَ

:قال.هداهاللّهبل:قلتُ؟".هديته"فأنت:قال.خلقهاللّّهبل:قلتُخلقتَه؟(".

فيفضعه)4(،"فكذلك:قال.يرزقهكانادلّهبل:قلتُرزقتَه؟".كنتَ"فانت

ذ!ه.أجز("ولك،أماتهاللّهوإنَّشاء،أحياهاللّّهشاءفان،حرامَهوجنِّبه،حلاله

(10541)أحمدأيضًاورواه.الخثعميحُبشيبناللّهعبدحديثمن()1325برقم(1)

رسمعلىهو(:01)2"الإلزامات"فيالدارقطنيقال(.4641)والدارمي

285(.)2/("و"الإصابة(501)2/الأفكار""نتائجفيالحافظوحسنة.الشيخين

.المتقدمالحديثمنجزءهو)2(

"."فكيف:المطبوعةالنسخفي)3(

"تضعه".قراءةيحتملالنسخفيرسمه)4(
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أحمد)1(.

قال.صائما؟"البومأ،]233/منكمأصبح"منيومًا:أصحابَةجمي!وسأل

:قال.أنابكر:أبوقال.جنازةً؟"اليوممنكماتبع"من:قال.أنابكر:أبو

منكمعاد"فمن:قال.أنابكر:أبوقال.مسكينًا؟"البوممنكمأطعم"فمن)2(

رجلفياجتمعن))ما:ع!يماللّهرسولقال.أنابكر:أبوقالمريضا؟".البوم

)3(.مسلمذكره."الجنةدخلإلا

عليهاطُّلِعَفإذا،فيُسِرُّهالعملَ،يعملالرجلُ،اللّّهرسوليا!مو:وسئل

.(4)الترمذيذكره."العلانيةوأجرُالسَرِّ،أجرُأجرانَّ:"له:فقال.أعجبه

لخيرامنالعمليعملالرجلأرأيتَ،اللّّهرسوليا:ذرأبو!يموسأله

)5(.مسلمذكره."لمؤمنابشرىعاجلُ"تلك:قال؟عليهالناسيحمده

به،وتصديق،باللّّه"الإيمان:فقال؟أفضلالعملأيُّ:رجللمجي!وسأله

"السماحة،:قال.اللّّهرسولياذلكمنأهونأريد:قال."سبيلهفيوجهادٌ

)7898(،("الكبرى"فيالنساثيأيضًاورواهذر.بيأحديثمن2(4841)برقم(1)

تهذيب"انظر:ذر.أبايلقلمممطورسلّاموأبو(.01)657""الشعبفيوالبيهقي

)575(.""الصحيحةفيالألبانيصححهذلكومع(.486)28/"الكمال

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"من:ك)2(

آللَّه!حُكلَئه0ُرَهريرةبيأحديثمن(01)28برقم)3(

ماجهوابن2(552)الطيالسيأيضًاورواه.هريرةبيأحديثمن2384()برقم(4)

فينعيموأبو(184)8/""العللفيوالدارقطنيالترمذيورجَّح(.4)226

لإرسالَ.ا(572)8/"لحليةا"

.(2462)برقم(5)
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قُضيشيءفيتعالىاللّّهتتَّهِم"لا:قالذلك،منأهونأريد:قالوالصبر".

.(1حمد)أذكره."لك

قطعك،مَنصِلْ،عقبة"يا:فقال،الأعمالفواضلعنعُقبةلمجموسأله

حمد)2(.أذكره".ظلمكعمنوأعرِضْ،حرمكمَنوأعطِ

وإذا،أحسنتُقدأنيأحسنتُإذاأعلمأنليكيف:رجلع!يرّوسأله

أحسنت،فقدأحسنتقدانك:جيرانكقال"اذا:فقال؟أسأتقدنيأأسأتُ

)3(.ماجهابنذكره".أسأتَفقدأسأتَقدقالوا:يماذا

أحسنت.فقد،أحسنتَقد:يقولونسمعتهم"إذاأحمد)4(:الإماموعند

".أسأتَفقد،أسأتَقد:يقولونسمعتهمواذا

)1(

)2(

)3(

)4(

أيضًاورواه.لينفيه،لهيعةابنوفيه،الصامتبنعبادةحديثمن)22717(برقم

ضعيف.،إبراهيمبنسويدوفيهمختصرًا،(1)63"الأفعال"خلقفيالبخاري

)3334(.""الصحيحةانظر:بها.يتقوىشواهدوللحديث

ضعيف،الألهاني،يزيدبنعليوفيهعامر،بنعقبةحديثمن()17334برقم

آخر،طريقمن2(0)""المكارمفيالدنياأبيابنورواه.لينفيه،رفاعةبنومعان

انظر:شواهد،وله.بلديّهغيرعنروىوقد،الشاميعياشبنإسماعيلوفيه

وصححه198(.)("و"الصحيحة923(،11/0،23،235)("المهرة"إتحاف

ئي.لألباا

تابعي،،الخزاعيكلثومحديثمن(،01/512)البيهقيوكذلك(،)4222برقم

.(624)5/"و"الإصابة)633("الاستيعاب":انظر.مرسللحديثفا

ابنصححه(.)4223ماجهابنأيضاورواهمسعود.ابنحديثمن38()80برقم

"الاَدابفيمفلحابنحسنه343(،)2/("المصباح"فيوالبوصيري)525(،حبان

268(.)2/الإحياء""تخريجفيوالعراقي(،121)2/"الشرعية
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فصل

بيعوكلُّ،بيدهالرجل"عملُ:قال؟أفضلالكسبأيُّ:لمجيمّوسئل

.(1حمد)أذكره.مبرر"

يجتاحأنيريدأبيوإنَّوولدًا،مالًاليإنَّ:فقالرجل،ع!مموسأله

و[نَّأولادكم،كسبكممناكلتمماانَّأطيب.لأبيكومالُكأنت":قال.ليما

2(.حمد)وأداودأبوذكره.هنيئًا"فكلوه،كسبكممن

يحِلُّفما،وأزواجناوأبنائناآبائناعلىكَلّإنَّا:فقالت،امرأة!ك!يمّوسألته

وقالداود)3(،أبوذكره."وتهُدينهتاكُلْنَة"الرَّطْب:قال؟لهمأموامنلنا

بقي.إذايفسُدما:بهيعني.،)4("والرُّطَبوالبقللخبزا1:"الرَّطْب:عقبه

عليهأخذتمماأحقَّ"إِنَّ:فقالأجرًا،اللّّهكتابعلىنأخذإنَّا:جم!يموسئل

لحاكموا(،183)9/البزارأيضًاورواه.خديجبنرافعحديثمن()17265برقم(1)

(،البيهقيقال)كماالبخاريورجحومرسلًا.متصلًا263()5/والبيهقي(،01)2/

.الإرسال4(20/43""العللفيحاتموأبو،والبيهقي

يجه.تخرتقدَّم2()

تهذيب":انظر.وقاصبيأابن)غيرالأنصاريسعدحديثمن(1)686برقم)3(

،(441/)لحاكموا(،1)47حميدبنعبدأيضًاورواه(.3486/:"التهذيب

والدارقطني3(،50)2/لما"العللفيحاتمأبوبالاضطرابأعلَّه.طرقمنوالبيهقي

382(.4/)""العللفي

نأأرىولا،لحديثاعقبداودأبوقالهمافهو"،"السننمنزدتهالمعقوفينبينما4()

السننمننسخةفيداودبيأكلاممنيكونبقي"...!يعنيالنسخفيوردما

النظر.لانتقالكتابنانسخمنسقطداودأبيقولأنوالظاهر.المطبوعتخالف

97(.2/)"السننلم"معامنمأخوذوهو،القيمابنكلاممن"بقي..0"يعنيوالعبارة
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الرقية.قصةفي(1)البخاريذكره."ادلّهكتابُأجرًا

ولامسألةغيرمنمنهااللّّهاَتاك"ما:فقال،السلطانأموالعنع!هوسئل

أحمد)2(.ذكره."وتموَّلْهفكُلْهاشراف

".رقيقَكوأطعِمْهناضحَك"أعلِفْه:فقال،لحجاماأجرةعنمج!يروّوسئل

)3(.مالكذكره

الفحلَ،نُطْرِقُإنَّا:فقال،فنهاه،الفحلعَسْبعنرجلغ!يمّوسأله

)4(.الترمذيذكره،حسنحديث.الكرامةفيلهفرخَّص،فننكْرَم

علىيكون"الرجل:فقالعنها،فسئل،القافبضمالقُسَامةعنونهي

داود)5(.أبوذكره.هذا"وحظِّهذاحظِّمنفيأخذ،الناسمنالفئام

لماء(")6(.ا"سقي:قال؟أفضلالصدقةأيُّ:محكشيموسئل

كأآيلَّهُعَئ!ا.عباسابنحديثمن()5737برقم(1)

شاهدوله.الدرداءأبيعنالراويإبهاموفيه.الدرداءأبيحديثمن2()29916()

.(401)5ومسلم7(461)البخاريعند

من(0281)والترمذي34(،22)داودوأبو69(،)93/حمدأوكذلك749(،2/))3(

وهو،الأبذكربدونرواهمالكًاانإلا،أبيهعنحارثةأخيمحيصةابنحديث

77(./11)"التمهيد"فيالبرعبدابنمفصلًاذكره.مرسلالأبذكرمعوهوخطأ.

يجه.تخرتقدَّموقد(،1)277برقم(4)

يساربنعطاءحديثمن356()6/البيهقيطريقهومن2784()داودأبورواه)5(

حديثمن356()6/البيهقيطريقهومن)2783(داودأبورواهشاهدولةمرسلًا.

.مجهول،عثمانبنالزبيروفيه،الخدريسعيدأبي

يجه.تخرتقدم)6(
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:قال،معكالصلاةأُحِبُّنيإاللّّهرسوليا:فقالت،امرأة!يمّوسألته

منخيربيتكِفيوصلاتُكِ.معيب(]233/الصلاةتحبِّينأنكعلمتُ"قد

،رنفيصلاتذنمنخيربثفيورش،بثفيرش

مسجدفيوصلاتك،قومكمسجدفيصلاتكمنخيرداركفيوصلاتك

أقصىفيمسجدٌلهافبُنِيَ،فأمرَتْ".مسجديفيصلاتكمنخيرقومك

اللّه)2(.لقيتحتىفيهتصلِّيفكانتوأطلمه)1(،بيتهامنشيء

فسأل."جبريلأسالحتىادريلا":قال؟شرٌّالبقاعأيُّلمجيوو:وسئل

البقاع"خير:فقالفجاء،.ميكائيلأسألحتىأدريلا:فقالجبريل

(")3(.الأسوا!تىوشرُّهالمساجد،ا

التخريج.مصادرمنأثبتماوالصواب"،وأظلم":والمطبوعةلخطيةاالنسخفي(1)

ابنصححه.الساعديحميدبيأامرأةحميدأمحديثمن27(090)حمدأرواه2()

وله35(.0)2/""الفتحفيلحافظاوحسنه22(.)17حبانوابن()9168خزيمة

الزوائد"مجمع"انظر:(1320)3/والبيهقي356()25/ئيالطبراعندشاهد

التحسين.لىإ(414)3/"الشرعية"الآدابفيمفلحابنوأشار34(،)2/

ابنحديثمن65(،)3/والبيهقي9(،1/0)لحاكموا(،1)995حبانابنرواه)3(

بعدالسائببنعطاءمنسمعلحميداعبدبنجريرلأنضعفإسنادهوفيعمر.

وأبوالاشتار(،كشف-5221)والبزار(،46741)حمدأنحوهوروى.الاختلاط

وعدّمناكير،لهمحمدبنزهيروفيه.مطعمبنجبيرحديثمن74(،)30يعلى

بناللّهعبدأيضًاوفيهمنها.الحديثهذا7()2/"المستدرك"تلخيصفيالذهبي

وجلعزادلّهسألجبريلأنوفيه.ضعيف،الهاشميطالبأبيبنعقيلبنمحمد

البلاد"أحب:بلفظ،هريرةبيأحديثمن671()مسلمعندشاهدوله.ميكائيللا

أسواقها".اديّهلىإالبلادوأبغضمساجدها،ادلّّهلىإ
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كلِّعنيتصدَّقأنعليهمَفْصِل،وثلايمائةستونالإنسانفي":وقال

لمسجدافيتراها"النُّخاعةُ:قال؟ذلكيطيقمن:فسألوه."صدقةمفصل

الضحىفركعتاتجدفإنَّلم،الطريقعنفتنحِّيهالعثيءُأوفتَدفنها،

.2((")(1تجزئانك)

ومن،أفضلفهوقائمًاصلَّى"من:فقالقاعدًا،الصلاةعنع!ن!رّوسئل

)3(.القاعد"أجرنصففلهنائمًاصلَّىومن،القائمأجرنصفُفلهقاعدًاصلَّى

يجوِّزهامنعندالنافلةفييكونأنأحدهما:،محملانلهوهذا:قلت

والتكميل،النصفبالفعللهفيكونالمعذور،على:نيوالثامضطجعًا.

بالنية.

أقوملاأنخشيةإلاالقرآنأتعلَّمأنيمنعنيما:فقالرجل،!قهوسأله

،فقرأه،تعلَّمهالقرآنَّلمنمثلفإنَّوارقُدْ؛،واقراه،القرآن"تعلَّم:فقال.به

تعلَّمه،ومن.مكانكلِّعلىريحهيفوحمسكًامحشوٍّجِرابٍكمئَلِبه=وقال

)4(."مسكعلىوُكِيَجِرابٍكمئل،جوفهفيوهوورقَد

لما.تجزئك":حبانابنغيرالتخريجمصادروفي،"يجزئانك":المطبوعةالنسخفي(1)

داودأبوأيضًاورواه.الأسلميالحصيببنبريدةحديثمن23()370أحمدرواه)2(

فيوالألباني(،)1642حبانوابن(،)1226خزيمةابنصححه52(0)42

.(164)"لإرواءا"

حصين.بنعمرانحديثمن(111)5البخاريرواه)3(

من2(،)17ماجةوابن)6986(،""الكبرىفيوالنسائي)2876(،الترمذيرواه(4)

"مسندانظر:.بةتفردوقد،يعرفلاأحمد،أبيمولىعطاءوفيه.هريرةأبيحديث

.الإرسالوالنسائيالترمذيورجَّح(.1/801)5البزار"
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لم:فسئل".مولدهغيرفيمات"ليته:توفِّيأصحابهمنرجلعنوقإل

منقطعإلىمولدهمنلهقِيسَمولدهغيرفيماتإذاالرجل"إن:فقالذلك؟

"."صحيحهفيحبَّانابنحاتمأبوالأحاديثهذهذكر(.1)"الجنةفياثره

تباركاللّّهأنزلوهل،اللّّه"سبحان:فقالشيئًا؟الدواءأيغني:!ي!وسئل

)2(.شفاء"لهجعلالاالأرضفيداءمنوتعالى

من"هي:قالشيئًا؟اللّّهقدرمنترُدُّهل:والأدويةالرّقَىعن!ك!ب!موسئل

)3(."اللّهقدر

فيالمشركينمنرجلًاطعنالمسلمينمنرجلٍعنلمج!وسئل

ذلك،فيباصلا":فقال4(،الفارلصي)الغلاموأناخذها،:فقال،لحربا

(3492)حبانوابن(،4161)ماجهوابن(،1)238والنسائي66(،5)6حمدأرواه(1)

ابنصححه.صدوق،المعافريادلهعبدبنحتىوفيهعمرو.بناددّهعبدحديثمن

فيالألبائيوحسنه(،0/1141)المسند"!تحقيقفيشاكروأحمد)3492(حبان

)36(.الفقر!مشكلة"أحاديث

انظر0ئيالألباصححه.الأنصارمنرجلحديثمن2(27)38/حمدارواه2()

.(15)7لماالصحيحة":لتفصيلواهدللشوا

يجه.تخرتقدَّم)3(

".الغفاري)الغلام:الحديثهذافيوالصواب.والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا4()

بنيلىموكانالذيالفارسيعقبةأبوفهو،الفارسيالغلاموأنا"خذها:قالالذيأما

النبيكلمتهبلغتولماأحد.يومالمشركينمنرجلًاوضربالأنصار،منمعاوية

فيحمدأالإمامرواهوقد."الأنصاريالغلاموأناخذها:قلتَ"هلَّا:قالءشير

هذهفسقطتهنا،القصتينذكرالمصنفيكونأنوأخشى(391)37/!"مسنده

=:لحديثاعقببقولهالمقصودانوهما""الغلامكلمةاْجلمنالنظرلانتقال
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حمد.أهماذكر.(1")ويؤجريُحمَد

لمعروفاقحقِرنَّمنلا":فقال،ينفعهمايعلِّمهأنرجلمج!ي!هوسأله

ووجهُكأخاكأنَّتكلِّمولو،المستقياناءفيدلوكمنانَّتُفرغولوشيئًا،

امرووإن.اللّهيحبُّهاولا،لمخيلةامنفإنهاالإزار،وإسبالواياك.إليهمنبسط

منعلىووبالهلك،أجرهفإنمنة،تعلَمبماتشتمهفلافيكيعلمبماشتَمك

)2(."قاله

أنيشهدلمنتحِلُّ"لا:فقال،الاهليةالحُمُرلحومعنلمجرِزوسئل

أحمد)3(.ذكره"اللّهرسول

)4(نصنعكيفوقتها،عنالصلاةيؤخِّرونالذينالأمراءعنع!ييهوسئل

حديث".نافلةلكفإنها،معهمصلِّثملوقتها،الصلاةَ"صلِّ:فقال؟معهم

)5(.صحيح

فهوالرقىعنالسابقلحديثواالأخيرلحديثايقصدأنأماأحمد("."ذكرهما

:يقولأنينبغيفكانأيضًا،"المسند"فيقبلهماالذيالشفاءحديثفإنبعيد،

أعلم.واللّه.أحمد""ذكرها

سهلحديثمن2784()ماجهوابن(،04)98داودوأبو(،1762)2حمدارواه(1)

المجاهيل.عدادفي،وأبوهبشربنقيسوفيه.الحنظليةابن

جُرَيّبيأحديثمن2(،260/)لما"التاربخفيوالبخاري2(،0)633حمدأرواه2()

.(1121)الموارد""صحيحفيوالألبائي،)522(حبانابنصححه.الهُجيمي

""الكبرىفىالنسائىأيضًاورواه.الخشنيثعلبةأبيحديثمن(11774)برقم)3(

عنعن.وقد،التسويةتدليسيدلسالوليد،بنبقيةوفيه)4834(.

دا.دايصنع:المطبوعةالنسخفي)4)

ذر.أبيحديثمن)648(مسلمرواه)5(
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إذايضربنيإنه:فقالت،السُّلَميالمعطَّلبنصفوانامرأة!يمّوسألته

تطلعأ،]234/حتىالفجرصلاةيصلِّيولا،صمتُإذاويفطِّرئي،صلَّيتُ

فإنها،صليتُإذايضربني:قولهاأمَّا:فقال،امرأتهقالتعمافسأله.الشمس

لكفتِواحدةًسورةًكانت)الو:ع!ي!اّلهفقال.(1عنها)نهيتهاوقد،بسُورتيتقرأ

شابّرجلىوأنافتصوم،تنطلقفإنها،صمتُإذايفطِّرئيقولها:وأما."الناسَ

:قال.بإذنَّزوجها"الاامراةتصوملا":يومئذ!كفَيماللّّهرسولفقال.أصبرولا

نستيقظأننكادلابيتٍأهلُفإنَّا،الشمستطلعحتىأصلِّيلاقولها:وأما

)2(.حبانابنذكره."استيقظتَإذا"صلِّ:فقال.الشمستطلعحتى

.الناسآخرفيكانلأنه،الإفكقصةفيالمؤمنينأمَّصادفولهذا:قلت

أنثىكنَفَكشفتُما"واللّّه:الإفكحديثفيقولهلحديثاهذافييناولا

4(.ذلك)بعدتزوَّجثم،قطُّأنتىكنَفَيكشفلمالوقتذلكلىإفإنه")3(،قطُّ

شرح"وفي.المصنفمنهنقلالذي"حبانابن"صحيحوفيالخطيةالنسخفيكذا(1)

النسخفيوأئبتوا.بها!فتقرابها،أقرأالتيبسورتي"تقوم286(:)5/الآثاردامشكل

(223/)18"المسند"فيونحوهعنهما"،نهيتهاوقد"بسورتين:المطبوعة

نهيتها".وقدبسورتيَّ":""السننوفي."و"المستدرك

وأبو(،1751)9حمدأأيضًاورواه.الخدريسعيدبيأحديثمن(1)488برقم2()

،(1/436)لحاكموا،حبانابنصححه.(1)370يعلىوأبو2(،54)9داود

357(.)3/""الإصابةفيلحافظوا

ا!ددَّهُعَتهَا.رَعائشةحديثمن277(0)ومسلم(4)757البخاريرواه)3(

تطلححتىنستيقظنكادلابيتأهل"إنا:صفوانقولعلىالذهبيتعليقانظر)4(

المعطلبنصفوانكونهفييشكّإذ55(0)2/النبلاء"أعلام"سيرفي"الشمس

لجيش.اساقةعلىع!وِرالنبيجعلهالذي
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)1(.حبانابنذكره.بقتلهفأمرالوزَغ،قتلعن!لمجموسئل

بينيهُادَىفجعل،الكعبةلىإيمشيأننذَررجلعنعيَهِمّوسئل

2(.)يركبأنوأمره"،نفسَههذاتعذيبعنلغنيئّاللّه"[نَّ:فقال،رجلين

فقال،مراتثلاثبالصبر،فأمره،يؤذيهلهجارفيرجل!شَتيِمّواستفتاه

بهيمرُّونالناسفجعل،ففعل."الطريقفيمتاعَك"اطرَحْ:الرابعةفيله

جارُهفجاءه.ادلّهلعنه:يقولونفجعلوا،جارهآذاه:ويقول؟لهما:ويقولون

)3(.حبانوابنحمدأذكرهأبدًا.أؤذيكلاواللّّه،متاعَكرُدَّ:فقال

له:فقال؟توبةمنليفهلكبيرًا،ذنبًاأذنبتإني:فقالرجلع!يموسأله

ذكره.4(""فبَرَّها):قال.نعم:قال("؟خالة"فلك:قاللا.:قال؟"والدانألك"

)5(.حبانابن

بكلِّادلّهيُعتِقرقبةًعنه"أعتقِوا:فقال،أوجبقدرجلعن!شً!موسئل

أيضًا)6(.حبانابنذكرهالنار(".منمنهعضوًامنهاعضوٍ

.(431)2237/مسلمعندوهو.شريكأمحديثمن5631()برقم(1)

أنس.حديثمن(2461)ومسلم()1865البخاريرواه2()

يجة.تخرتقدم)3(

إلية.أحسنأييبَرّهفلانًابَرَّمنأمرفعلالباء،بفتح(4)

والترمذي(،4462)أحمدوكذلكعمر،ابنحديثمن()435برقم)5(

سوقةبنمحمدعنخازمبنمحمدطريقمن(،155)4/والحاكم(،1م0/91)4

،الإرسالورجَّحمرسلًا،عيينةابنطريقمن2(م/4091)الترمذيورواهمتصلًا.

الأعمش.غيرفيلحديثامضطربخازموابن،خازمابنمنأوثقعيينةابنلأن

-""الكبرىفيالنسائيأيضًاورواه.الأسقعبنواثلةحديثمن(43)70برقم)6(
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ارتكبة.عظيمبذنبالناراستوجبأي:""أوجب

شيء؟موتهمابعدمنبقيفهلهلكا،قدأبوَيَّإنَّ:فقالرجل،وسأله

من(1هما)عهودو[نفاذُلهما،والاستغفارُعليهما،الصلاةُ،"نعم:فقال

قبلهما(".منإلالكرحملاالتيرحمهماوصلةُصديقهما،واكرامُبعدهما،

)3(."به"فاعمل:قال!وأطيبههذاأكثرَ)2(ما:الرجلقال

ئيإ:فقال،ليقتلهالمشركينمنرجلعلىشدَّرجلعنلمجيوّوسئل

:فقال،السيفمنتعؤُذًاقالهإنما:فقالشديدًا،قولًافيهفقال.فقتَلَه،مسلم

)4(.صحيححديث.مؤمنًا"أنَّاقتلعليَّحرَّم"إنَّاللّه

:فقال.شرِّنامنبخيرناأخبِرْنا،اللّّهرسوليا:فقال،رجللمجتيموسأله

داودوأبو(،1061)2أحمدأيضًاورواه.الديلميبناددّهعبدطريقمن()4872

وفيه.عياشبنالغريفطريقمن(4871)لما"الكبرىفيوالنسائي6493(،)

.(09)7!الضعيفةو"38(/4)لحبير"االتلخيصإانظر:.اوجهعلىاضطراب

ابن"صحيعوفي."عقودهما":المطبوعةالنسخوفي.قلمسبق"عودهما"،:ك(1)

.زمناثبت-كمالههناواللفظ-"حبان

تحريف.ولعله"ألذ"،:المطبوعةالنسخفي2()

حبانوابن36(،46)ماجهوابن(،2415)داودوأبو(،5061)9حمدأرواه)3(

.مجهولعبيد،بنعليوفيه،الساعديأُسيدبياحديثمن-،لهواللفظ-(4)18

)795(.""الضعيفةفيالألبانيضعفه

من-،لهواللفظ-(7295)حبانوابن682(،)9يعلىوأبو(،0017)8حمدارواه(4)

رجالهووثق(.1/18)لحاكموا)7295(،حبانابنصححه.مالكبنعقبةحديث

553(.)1/التفسير""عمدةفيشاكروأحمد27(،1/)""المجمعفيالهيثمي
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يؤمنولاخيرهيرجىلامنوشرُّكم.شرُّهويؤمنخيرُهيُرجىمن"خيركم

.(1)حبانابنذكره."شرُّه

وما:قال"."الإسلام:فقال؟بهاللّهبعثكالذيما:رجل!وسأله

الصلاةوأنَّتصلِّي،دلّّهوجهَكتوجِّهوأن،ددّهقلبَك"أنَّتُسْلِم:قال؟الإسلام

منادلّّهيقبللا2(،نصيران)أخوان،المفروضةالزكاةوتؤدِّي،المكتوبة

أيضًا)3(.حبانابنذكره."اسلامهبعدشرَكَأتوبةًعبدٍ

رجلًالقيتُإنأرأيتَ:فقال)4(،سريع(ب]234/بنالأسود!ي!وسأله

منِّيلاذثمفقطَعَها،،بالسيفيديَّإحدىفضربفقاتلني،المشركينمن

لا)ا:!مادلّّهرسولفقاللها؟قاأنبعدأفأقتله،دلّّهأسلمتُ:فقال،بشجرة

قطعها،أنبعدذلكقالثميَديَّ،إحدىقطحإنه،ادلّّهرسوليا:فقلت".تقتله

وأنت،تقتلهأنقبلبمنزلتكفإنهقتلتةإنفإنك،تقتلةلا":قال؟أفأقتله

)5(.صحيححديث."قالالتيكلمتهيقولانقبلبمنزلته

والترمذي881(،2)حمدأأيضًاورواه.هريرةبيأحديثمن()527برقم(1)

.حبانوابنالترمذيصححة)2263(.

مسلمٍعلىمسلمٍ"وكل237ُّ(:)33/أحمدعندالأخرىالروايةفيتوضيحه)2(

".نصيرانأخوان،محرَّم

الرزاقعبدأيضًاورواه.حكيمبنبهزجدِّحيدةبنمعاويةحديثمن(016)برقم)3(

لحاكم،وا،حبانابنصححة2(0)536ماجهوابن2(،00)22وأحمد2(،110)5

2(.42)2/الإحياء(""تخريجفيوالعراقي

الأسود.بنالمقداد:والصواب،والمطبوعةلخطيةاالنسخفيكذا(4)

الأسود.بنالمقدادحديثمن59()ومسلم(104)9البخاريرواه)5(
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ولميُضفْنيفلمبرجلمررتُادلّهرسوليافقالْرجل،ع!يمّوسأله

أحتكم"":وقوله(.1)حبانابنذكرهما."اقْرِه"بل:قال؟أفأَحْتكِم،يَقْرِني

به.عاملنيمابمثلبيمرَّإذاأُعاملهأي

يعملأنيستطيعولا،القومَيحبُّالرجل:فقالذر،أبو!ت!موسأله

ورسوله.اللّّهأُحِبُّئيفإ:قال."أحببتمنمعَأنتذر،ابا"يا:قال.بعملهم

(")2(.احببتَمنمعذرأبايا"أنت:قال

فيأفتِناكذا،فيأفتِناكذا،فيأفتِنافقالوا:،الأعرابمنناس!ي!وسأله

امرأً)3(لاإ،لحرجاعنكموضعقداللّهإن،الناس"أيها:فقال.كذافيأفتِناكذا،

رسولياأفنتداوى:قالوا."وهلَكَحرِجَالذيفذلكاخيهعِرضمناقترض

يا:قالوا."واحدٍداءٍغيرَدواءً،لهأنزلإلاداءًيُنزللم[نَّادلّّه"نعم،:قال؟ادلّه

رسولياادلّّهلىإأحبُّالناسفأيُّ:قالوا.("4)"الهرم:قالهو؟وما،ادلّّهرسول

5(.)حبانوابنحمدأذكره.خُلُقًا"أحسَنُهماللّّه[لىالناس"أحبُّ:قال؟اللّه

.عوفالأحوصابيوالدنضلةبنمالكحديثمن34(01)برقملحديثاهذاذكر(1)

صححه.مختصرًا2(110)والترمذيمطولًا،(1ه1،198ه)888حمدأأيضًاورواه

3(.0)"المطلقةلي"الأمافيحجروابن2(،1/4)لحاكموا،حبانوابن،الترمذي

(55)6حبانوابن(،215)6داودوأبو282(،)9والدارمي2(،)9137حمدأرواه2()

575(./01)"!الفتحفيلحافظارجالهووثَّق،حبانابنصححه.لهواللفظ

".من"إلا:المطبوعةالنسخفي)3(

تحريف.هماوكلا،!الدم":ب،كفيو،داالذمداز:(4)

ورواهمطولًا.المؤلفبسياقشريكبنأسامةحديثمن()486حبانابنرواه)5(

حبانوابن)3436(،ماجهوابن2(،)380والترمذي(،184ه4)حمدأمختصرًا

في=والبوصيري993(،4/)لحاكموا،حبانوابن،الترمذيصححه6(.160)
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وكانَّيفعل،الرحميصنلكانأبيإن:فقال،حاتمبنعديمج!هوسأله

رسوليا:قلت:قال.الذكريعني"فأدركهأمرًا،اراداباك"إنَّ:فقال.ويفعل

ضارعتَ)1(شيئًاتبَمْ"لا:قالتحرُّجًا.إلاأدعهلاطعامعنأسألكإئي،ادلّّه

ماأجدفلاصيدًافيأخذالمعلَّم،كلبيأرسلإئي:قلت:قال.فيه"النصرانيةَ

.("اللّّهاسمواذكر،شئتبماالدم2َ("اَمِرِ):قال.والعصاالمَرْوةلاإبهأذبح

)3(.حبانابنذكره

صلةمنالجاهليةفييفعلكانوماجُدعانابنعنعائشةلمجنررّوسألته

يقُلْلملأنه"لا،:فقال؟ينفعههل،الضيفوقِرىلجواراوحسنالرحم

")4(.الدينيومخطيئتيلياغفرربيومًا:

أحدًاعنهيسأللاقولًالهيقولأنالثقفيادلّهعبدبنسفيانءشَم!موسأله

")5(.استقِئمثم،باللّهآمنتُ:"قل:فقال،بعده

لحديث.اأجزاءبعضسبقوقد2).205/)"المصباح9

التخريج.مصادرمنوالمثبت،،ضارع9:والمطبوعةلخطيةاالنسخفي(1)

"صحيحوهوالنقلمصدروفيالنسخفيلماخلافًا!"أهرق:المطبوعةالنسخفي)2(

من"أمِرَّ!وغيره"المسند"فيوضبطأمار،منهكذااللفظفيهضبطوقد(".حبانابن

السنن"!معالمانظر:.يمريمَرَىمن"اِمْرِ":الصوابأنلخطابياويرىالإمرار،

"أمْرِرْ".:داود"بيأإسننفيجاءولكن234()3/"لخطابياو"غريب028()4/

داودوأبو(،01825)حمدأمختصرًاورواه.حاتمبنعديحديثمن)332(برقم)3(

البدر9فيالملقنوابن)332(،حبانابنصححه(.043)4والنسائي282(،)4

25(.1)9/المنير"

يجه.تخرتقدم(4)

)38(.مسلمرواه5()
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هذاعنلسشا:قالوا."له"أتقاهم(:1قال)؟الناسأكرممن:!م!مّوسئل

خياركملجاهليةافيخياركم؟نيتسألوالعربمعادن"فعن:قال.نسألك

2(.فقِهوا")إذاالإسلامفي

علىأضربأنسالمًاادلّّهردَّكإننذرتُنيإ:فقالتامرأة!يبموسألته

كنتُئيإ:قالت.فلا"لاوإ،فافعلينذرتِ"انَّ)3(:فقال.بالدُّفِّرأسك

وله)4(.صحيححديث.بالدُّفِّفضربتلمجي!،ادلّّهرسولفقعد،نذرتُ

:وجهان

وجبرًالقلبهاتطييبًاالمباحبالنذرالوفاءلهاأباحيكونأنأحدهما:

!ص.اللّّهرسولبسلامةوفرحهاوقوتهالإيمانزيادةعلىلهاوتأليفًا

(أ23/]هوالفرحالسرورمنتضمَّنهلماقربةًالنذرهذايكونأن:والثائي

وأظهرادلّّهأظهرهقد،أعدائهعلىمنصورًامؤيدًالمًاسامحك!يالهادلّّهرسولبقدوم

به.بالوفاءفأُمِرت،القُرَبأفضلمنوهذا.دينه

ادلّّهسبيلفيلجهادايريدالرجل،ادلّّهرسوليا:فقالرجل،!ك!ي!وسأله

فقالوا،الناسُذلكفأعظَمَ".لهاجر"لا:فقالالدنيا،عرضمنيبتغيوهو

"."فقال:المطبوعةالنسخفي(1)

اللَّه!عكَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن)2378(ومسلم)3353(البخاريرواه)2(

التخريج.مصادروبعضالمطبوعةالنسخفيوكذا"،كنتإن":ب)3(

،(048)"الصحابةو"فضائل98922(11،023)"المسند"فيحمدأرواه4()

حبانوابنالترمذيصححه.الحصيببنبريدةحديثمن936(،0)والترمذي

فيالملقنابنرجالهووئق(،4504)8/دا"المهذبفيالذهبيوقوَّاه(.)4386

2(.)588"الإرواء":انظر6(740)9/المنير"البدرلا
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اللّه،رسوليا:الرجلفقال.تُفهمةلمفلعلكغ!ي!،اللّّهلرسولأعِدْ:للرجل

أجر"لا:فقالالدنيا.عرضمنيبتغيوهو،اللّّهسبيلفيلجهادايريدرجل

أجر"لا:فقالفأعاد.لمجم،اللّهلرسولأعِدْفقالوا:،الناسذلكفأعظم."له

")1(.له

فأسلم،."قاتِلْثم"أسْلِمْ:فقال؟أُسلِمأوأُقاتل:فقال،رجللمجيووسأله

كئيرًا")2(.وأُجِرَقليلًاعمِلَ))هذاسث!يم:النبيفقالفقُتِل،،قاتلئم

:قالثم،بلسانهفأخذ؟عليَّتخافماأكثرُما:زجللمجيموسأله

"هذا")3(.

لعليِّوأَقلِلْ،بهاللّّهينفعنيترًالي،)4(أتر:ففال،رجلغ!يموسأله

")6(.تغضب"لا:لهيقولذلككلَّمرارًا.(فعاد)ْ".تغضَبْ"لا:قال.أعقله

مِكْرَز،ابنوفيه.هريرهبيأحديثمن2(15)6داودوأبو97(00)حمدأرواه(1)

الحاكمعندشاهدوله4(.91)2/"الكمال"تهذيبفيالمزيبهضعفه،مجهول

ابنصححةلحديثوا)52(0(""الصحيحةعليهاوالكلامللشواهدانظر371(.)2/

الإحياء""تخريجفيالعراقيوحسنه85(،)2/والحاكم)4637(حبان

/4(.)384

البراء.حديثمننحوه(0091)ومسلم28(0)8البخاريزواه2()

من7293(،)ماجهوابن2(،014)والترمذي(،451،18451)17حمدأرواه)3(

حسنماعز،بنالرحمنعبدبنمحمدوفيه.الثقفيادلّةعبدبنسفيانحديث

313(./4)لحاكموا57(،00-)8956حبانوابن،الترمذيصححه.لحديثا

المطبوعة.النسخفيوكذاالتخريجمصادرمنالمعقوفينبينما)4(

"فردَّد".:المطبوعةالنسخفي5()

بيَّنه=،اختلاففيهوالحديث،قدامةبنجاريةحديثمن(1)6495أحمدرواه)6(
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مناستكثرتُإنجناحعليَّفهل،ضرَّةًليإنَّ:فقالت،امرأة!يمّوسألتة

)1(وص
رور"ثوبيكلابسيُعْطلمبمالمتشبِّع"ا:فقال؟يعطينيلابمازوجي

"(."الصحيحفيالأحاديثهذهوكلُّ

فأوصِنيعلي،كثُرتقدالإسلامشرائعإن:فقالرجل،لمجيموسأله

حمد)2(.أذكره."اللّهذكرمنرطبًالسانكيزاللا":فقال،بهأتشبَّثبشيء

:فقالوأتوكَّل)3(؟،ناقتيأُرْسِلُ،اللّّهرسوليا:فقالزجل،!يموسأله

)5(.والترمذيحبانابنذكره."وتوكَّلْاعقِلْها4("بل)

والحاكم956(0.)9568حبانابنصححه556(./1)!"الإصابةفيلحافظا

دالمطالب"افيلحافظاوحسنه.2(64)7/"التمهيد"فيالبرعبدوابن6(،51)3/

/3(471).

أسماء.حديثمن2(013)ومسلم52(1)9البخاريرواه(1)

)3937(،ماجهوابن)3375(،والترمذي(،)89176بُسْربنادلّهعبدحديثمن2()

صحيح،وسنده.قيسبنعمروطريقمن(1/594)لحاكموا81(،4)حبانوابن

والحافظ425(،1/)""الاَدابفيمفلحابنوحسنه،والحاكمحبانابنصححه

.(1/39)الأفكار""نتائجفي

اللّه"."على:المطبوعةالنسخفيبعدهزيد)3(

.ب،كفي"بل9تردلم(4)

عنهونقل،الفلاسعليبنعمروطريقمن،أنسحديثمن2(5)17الترمذيرواه)5(

حديثمن731()حبانابنورواهمنكر.عنديوهذا(:)القطانيحيىقال:عقبه

وقال623(.)3/لحاكموا،حبانابنصححة.أبيهعنالضمريأميةبنعمرو

أميةبنعمروحديثمن"صحيح(:1)13"لحسنةاالمقاصدمختصر!فيالزرقائي

".أنسحديثمنضعيف،الضمري
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"أوَليس:قال.بهأتزوَّجمااللّهزسولياعنديليس:رجل!صلهوقال

معكأليس1(.)القرآن"ربع:قال.بلى:قال.؟"!وأَحَذُأدلَّهُهُوَ!الوقُلمعك

معكأليس2(.القرآنَّ)"ربع:قال.بلى:قال.!؟"اَلفِروتَياَئها)قُل

ضرُ!إذَاجَآءَمعكأليس.القراَن"ربع:قال.بلى:قال.!؟"زُتزِلَتِ!!ؤاذَا

بلى.:قال.("؟الكرينياَيةمعكأليس.القرآن"ربع:قال.بلى:قال.!؟("اَدلَّّهِ

حمد)3(.أذكره.مراتثلاث"تزوَّج،تزوَّج،تزوَّج.القرآن"ربع:قال

لاأمراءعلينا4(كان)إنأرأيتَ،اللّّهرسوليا:فقالمعاذ،غ!ميهوسأله

طاعة"لا:فقال؟أمرهمفي(تأمر)ْفما،يأخذونَّبأمركولابسنتكيستنُّون

")6(.اللّهيُطِعِلملمن

اثلث:المطبوعةالنسخوفي.المسند"داوهوالنقلومصدرالخطيةالنسخفيكذا(1)

الناشرين.بعضتصرفمنولعله.وغيره"الترمذي"جامعفيكما"القراَن

"0القرآن"ربعبعديأتيفيماوكذا"،"قال:بعدهالمطبوعةالنسخفي)2(

فيوالبيهقي)5928(الترمذيأيضاورواه.أنسحديثمن(0133)9برقم)3(

والكلامللطرقانظر.لحديثامنكر،وردانبنسلمةوفيه228(.)ة""الشعب

.(2134)"و"الضعيفة()586""الصحيحة:عليه

دأ."كانت:ز(4)

الخطية.النسخمنأثبتكما"المسند"وفي0"تأمرنالما:المطبوعةالنسخفي)5(

332(،)6/""التاريخفيوالبخاري(،04)46يعلىوأبو(،)13225أحمدرواه)6(

ويغني.مجهول،زينببنعمرووفيه.جبلبنمعاذعنمالكبنأنسحديثمن

طالب.أبيبنعليحديثمن(0184)ومسلم72()57البخاريرواهماعنه

"المسند،.محققيتعليقانظرالشواهد،منولمزيد
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يومأطلبكفأين:قال."فاعلني"ا:فقال،لهيشفعأنأنس!ك!مموسأله

علىألقكلمفإذا:قلت."الصراطعلىتطلبنيماأولَ"اطلبني:قال؟القيامة

:قال.الميزانعندألقكلمفإن:قلت".لميزاناعلى"فأنا:قال؟الصراط

ذكرهما(.1")القيامةيوممواطنَالثلاثهذهأخطئلا،الحوضعند"فانا

حمد.أ

بهاليوإنَّمالًا،بمكةليإنَّ:فقالعِلاط،بنالحجاج!ك!تووسأله

لهفأذِنشيئًا؟قلتأومنكنلتُأناإنحِلٍّفيفأنا،آتيهمأنأريدئِّيوإأهلًا،

أحمد)2(.ذكرهشاء.مايقولأن!يماللّّهرسول

وأ)3(،قصدهلعدمإما،معناهقائلُهبهيُردلمإذاالكلامأنعلىدليلوفيه

هووهذا.بكلامهيُردهلممايلزمهلم=معناهغيرَبهأرادأنهأو،بهعلمهلعدم

التكلُّمعلىالمُكرَهَيلزملمولهذا.رسولهبهأرسلالذبدب(23/]هادلّهدين

ولم،بهتكلَّمماسكرأونومأوبجنونالعقلزائلَيلزمولمالكفرُ،بالكفر

يعقدولم،معناهغيربهأرادلأنه؛بهتكلَّمماحكمُعِلاطبنالحجاجَيلزم

يُؤَاضِذُ-وَلَبهِنأَتمَتِكُغفِىَبِاَلقَغوِاَدلَّّهُلَايُؤَاضِذُكُمُ):لىتعاقالوقد.عليهقلبه

بِمَاممَعَبَتيُوَاكذُكُم)وَلَبهِنالأخرىالآيةفيو98،.:]المائدة!اَلأَيمنَعَقَّدتُمُبِمَا

قال.2(64)7/المقدلصيوالضياء2(،)433والترمذي(،52821)حمدأرواه(1)

ومتنه،الصحيحرجالرجاله:"المسند"محققووقال.غريبحسن:الترمذي

غريب.

يجه.تخرتقدم2()

المطبوعة.النسخنيوكذا"،له"قصده:ب،ك)3(
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كسبهماعلىمرتَّبةٌوالآخرةالدنيافيفالأح!كام22،.ه:]البقرة!قُدوُبُكُغ

كلامة.معنىمنوأراده،عليهوعقد،القلب

فيأسعدْننانساءًإنَّ،اللّّهرسوليا:فقالت،امرأةغ!ييهوسألته

فيإسعادَ"لا:قال؟الإسلامفيأفَنُسعِدهن،النَّوحفييعني)1(،الجاهلية

فيجَلَبَولا،الإسلامفيعَقْرَولا،الإسلامفيشِغارَولا،الإسلام

.(أحمد)4ذكره.منا"فليسانتهبومنأ)3(،جَنَبَ]ولا)2(،الإسلام

بالنَّوح.مصيبتهافيالمرأةإسعادوالإسعاد:

ابنته.الاَخرُيزوِّجَهأنعليابنتةالرجلُيزوِّجأنوالشغار:

الموتى.قبورعلىالذبحوالعَقْر:

.السباقفيالفرسعلىالصياح:والجَلَب

المسابقة.فيتلكلىإانتقلفرسُهأعيَتْفإذافرسًايجنُبأن:لجَنَبوا

أثبت.كما!المسند"وفيأسعدتنا".لجاهليةافي!:المطبوعفي(1)

.بك،منساقط"الإسلامفيجلب"ولا)2(

إيرادبعدتفسيرهبدليل،والمطبوعةالخطيةالنسخمنساقطالمعقوفينبينما)3(

لحديث.ا

حبانوابن(2851)النسائيأيضًاورواه.أنسحديثمن(32013)برقم(4)

قال.ضعيفةثابتعنمعمرورواية.ثابتعنمعمرطريقمنكلهم31(،)46

عنرواهاحدًاأعلملا284(:-283)صللترمذيالكبير""العللفيالبخاري

أبووقال(.1/172)الأفراد!"أطراففيالدارقطنيقالوبمثلهمعمر.غيرثابت

"المحرر(فيالهاديعبدابنواعتمدهجدًا.منكر(:01)69لما"العللفيحاتم

(.)534
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وإنه،عليه1(نَسْني)جمللناكانقدفقالوا:الأنصار،بعكرسك!ممّوسأله

لأصحابه:فقال.والنخلالزرععطِشوقدظهرَه،ومنعناعلينا،استصعَبَقد

غصصالنبيُّفمشى،ناحيتهفيلجملوا،لحائطافدخل.فقاموا"قوموا".

نخافوإناالكَلِب،الكَلْبمثلصارقدإنهادلّّهنبيَّياالأنصار:فقالت،نحوه

ادلّّهرسوللىإالجملُنظرفلما."بأسمنهعليَّ"ليس:فقال،صولتهعليك

ماأذلَّبناصيتهغ!يماللّّهرسولفأخذ.يديهبينساجدًاخرَّحتىنحوهأقبللمجم

لابهيمةهذاادلّّه،نبيَّياأصحابه)2(:لهفقال.العملفيأدخَلَهحتىقطُّكان

يصلح"لا:قال.لكنسجدأنأحقُّفنحن،نعقلونحنلك؛تسجد،تعقل

تسجدأنلمرأةالأمرتُلبشريسجدأنلبشرصلحولو.لبشريسجدأنلبشر

مَفْرِقلىإقدمهمنكانلو،بيدهنفسيوالذي.عليهاحقِّهعِظَممنلزوجها

ذكره."حقَّهأدَّتْماتلحَسُهاستقبلتهثموالصديدبالقَيحيتبجَّس)3(رأسه

4(.حمد)أ

"المسند"منأثبتماتصحيفوهونسير"،":والمطبوعةالخطيةالنسخفي(1)

يسنُونَّجملٌلهمالأنصارمنبيتأهل"كان:فيهالحديثأولوفي(.2611)4

عليه.يسقونأي،عليهوششون.اليائيمنأشهروالواوي."...عليه

لمطبوعة.االنسخفيوكذا،داالصحابة":ك2()

للقرحة.صفةفيةانهعليهوذهب"المسند("،من""تتبجَّس:المطبوعفيأثبت)3(

)287(،""الدلائلفينعيمأبوأيضًاورواه.أنسحديثمن(41261)برقم(4)

عندمختصرشاهدولة.اختلطقدوكان،خليفةبنخلفوفيه(.)5918والضياء

99(،)3/"الترغيب"فيالمنذريحسَّنه(.4)162حبانوابن(،1611)الترمذي

دونلغيره"صحيح:لمسند"ا"محققووقال(.141)6/لما"البدايةفيكثجروابن

حسينبهتفرَّدلحرفاوهذا.،حقَّه..0قدمهمنكانلوبيدهنفسي"والذي:قولة

لما.موتةقبلاختلطقدكانوخلف،خليفةبنخلفعنالمرُّوذي
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وتركوالمج!،اللّّهلرسوللجملابسجودمريديهممعالمشركونفأخذ

يتَّبعونالذينمنشرّوهؤلاء!لبشر"يسجدانلبشريصلحلا":قوله

المحكم.ويدَعُونالمتشابه

في:يعني.ينتعلونولا،يتخفَّفونالكتابأهلإن:لهفقيلع!يم،وسئل

أهلفإن:قالوا."الكتابأهلوخالفواوانتعلوا،(،1"فتخفَّفُوا):قال.الصلاة

ووفِّروا،سِبالَكم"قُصُّوا:فقال.لهمسِباويوفِّرون،عثانينهميقصُّونالكتاب

أحمد)2(.ذكره."الكتابأهلَوخالفوا،عثانينكم

فحدَّثتُماء،منم!شيفيهبغارٍمررتُ،اللّهنبيَّيا:فقال،رجل!وسأله

البقل،منحولهماوأصيبُماء،منفيهمافيقوتني،فيهأقيمبأننفسي

بالنصرانية،ولاباليهوديةأُبعَثلم))اني:!يهالنبيفقالالدنيا.عنوأتخلَّى

رَوحةٌأولَغَدوو،بيدهمحمدنفسُ!والذي.السمحةلحنيفيةبابُعِثْتُولكني

منخيزالصفِّفيأحدكمولَمَقامُفيها،وماالدنيامنخيراللّّهسبيلفي

")3(.سنةستينصلاته

القديمة:الطبعاتوفي.الحاءباهمالفتحفوا"..."يتحفون:الخطيةالنسخفي(1)

منأثبتماوالصوابفتحفوا"..0.يحتفون":المطبوعوفي.فاحتفوا"...يحتفون"

فهو:النسخفيماصحفان.الخفّيلبسونأي"و"يتخفَّفون.وغيره"المسند"

الأخيرالحرفقلب.تقضضمنوتقفَّى،تظنَّنمنتظنَّىمثلفتخَفَّوا"،"يتخفَّون

.الأمثالليلتواياءً

فيوالبيهقي236(،)8/ئيالطبراأيضًاورواه.اْمامةأبيحديثمن)22283(برقم)2(

الزوائدلمامجمع"انظر:.لحديثاحسن،يحيىبنزيدوفيه)8795(."الشعبلا

/5(131).

بن-معانوفيه.أمامةأبيحديثمن2(16)8/والطبراني19222()أحمدرواه)3(
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فصل

والميتةالخمربيععليهمحرَّملىوتعاسبحانهاللّّهأنوأخبرهمأأ2361/

بهايُطلىفانه،الميتةشحومأرأيتوقالوا:،فسألوه1(،)والأصناموالخنزير

:قالثم."حرام"هو:فقال.الناسبهاويستصبحالجلود،بهاويُدهَن،السفن

باعوهثمجمَلوه)2(،شحومهاعليهمحرَّملمااللّّهفإناليهود،اللّه"قاتَل

")3(.ثمنهواكلوا

ني:والثا.حرامالأفعالهذهأن:أحدهما،قولان("حرام"هو:قولهوفي

نأعلىمبنيَّانوالقولان.لذلكيشتريهالمشتريكانوإنحرامالبيعأن

)4(الانتفاععنوقعأوالانتفاعلهذاالبيععنوقعهلمنهمالسؤال

عنأولًايخبرهململأنهالأظهر،وهوشيخنا)5(.اختياروالأولالمذكور؟

تحريمعنأخبرهموإنما،إليهحاجتهملةيذكرواحتىالانتفاعهذاتحريم

البيع،فيلهميرخِّصفلم.الانتفاعلهذايتبايعونه)6(أنهمفأخبروه،البيع

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

"عمدةفيوالعيني927(،)5/الهيثميضعفه.لينفيهمايزيد،بنوعليرفاعة

.(41/921)"القاري

"."الصحيحينوفيالنسخفيلماخلافًا""الأنصاب:المطبوعفيأثبت

دهنه.واستخرجواأذابوهأي

جابر.حديثمن(5811)ومسلم)2236(البخاريرواه

الانتفاعلهذا...":النصفصارالنظر،لانتقالزمنسقط"الانتفاععنوفع"أو

ذلكبعدزيدالمطبوعةأوالخطيةالنسخبعضفيالساثطاستدركفلماالمذكور"

المطبوعة.النسخفي"المذكور"كلمةفتكررتالمذكور"،الانتفاععنوفع"أو

6(.546/)لمعادداا"زاد:انظر

"."يبتاعونه:المطبوعةالنسخفي
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المنفعة.وحِلِّالبيعجوازبينتلازمولاالمذكور.الانتفاععنينههمولم

أعلم.واللّه

أفلا:قال"أَهْرِقْها(".:فقالخمرًا،ورثواأيتامعنطلحةأبو!ي!وسأله

يا:قالطلحةأباأن:لفظوفي)1(.صحيححديث"لا".:قالخلًّا؟أجعلها

الخمرَ،"أهرِقِ:فقال،حِجْريفيلأيتامخمرًااشتريتُإئي،اللّهرسول

2(.)الدِّنَانَّ"واكسِر

وليس،البيعمنيويريديأتينيالرجل:فقال،حزامبنحكيم!ك!ييهوسأله

ليسم!اتبعْ"لا:قال؟السوقمنأبتاعثم،منهأفأبيع؛يطلبماعندي

حمد)3(.أذكره.("عندك

)1(

)2(

)3(

والدارقطني(،1504)يعلىوأبو367(،ه)داودوأبو(،121)98حمدأرواه

دااالمجموعفيالنوويصححه.أنسحديثمن37()6/والبيهقي265(،/)4

063(.)6/المنير"إالبدرفيالملقنوابن575()2/

حديثمن2(4/65)والدارقطني(،99)5/نيوالطبرا(،21)39الترمذيرواه

عندمختصرشاهدوله.ضعيف،سليمأبيبنليثوفيه.طلحةأبيعنأنس

أيضًا.ضعيف،الربيعبنقيسوفيه)9333(،الاَثار"مشكل9فيالطحاوي

35(،)30داودابوأيضًاورواه.حزامبنحكيمحديثمن(15311)برقم

بنيوسفوفيه2(.)187ماجهوابن(،64)13والنسائي(،2321)والترمذي

وأشار377(،ص-التحصيل)جامعأحمدقاله،حزامبنحكيممنيسمعلمماهك

لجرحا"فيحاتمأبيابنوكذلك(،581/)هالكبير"التاريخلافيالبخاريإليه

حبانابنوصححه32(4/0)"الرايةإنصب:للطرقانظر(1260)5/"والتعديل

المنير""البدرفيالملقنوابن925(،)9/""المجموعفيوالنووي(،)8394

.(5)3/""التلخيصفيلحافظوا(،488)6/
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ومامنها،لييحِلُّفما،البيوعهذهأبتاعإئي:فقالأيضًا،!يموسألة

ذكره."تقبضهحتىشيثًاتبيعنَّلااخيابن"يا:قالمنها؟عليَّيحرُم

.(1أحمد)

نأقبلفيهفربحتُ،الصدقةطعاممنطعامًاابتعتُ)2(:النسائيوعند

".تقبضةحتىتبعهلا":فقال،ذلكلهفذكرتعقم!م،اللّّهرسولفأتيت.أقبضه

"تحمارُّ،:فقالالثمار،بيعُجازوُجِدإذاالذيالإشقاحعن!هوسئل

)3(.عليهمتفق.("منهاويؤكلوتصفارُّ،

لماء"."ا:قدالمنعُه)4(؟يحِلّلاالذيالشيءم!:فقالرجللمجيموسأله

:قالماذا؟ثم:قال".لملح"ا:قال؟منعهيحِلُّلاالذيالشيءما:قال

الخيرَتفعل"أن:قال؟منعهيحِلُّلاالذيالشيءما!مر:سألهثم(."النار")ه

""الكبرىفيالنسائيأيضًاورواه.حزامبنحكيمحديثمن(5311)6برقم(1)

ماهكبنيوسفبينعصمةبناللّّهعبدوفيه4(.)839حبانوابن61(،15)

السابق0الحديثوانظر.ضعيفاللّهوعبد،حزامبنوحكيم

من4(،)859حبانوابن(،791)3/والطبرائي46(،)30حزامبنحكيمعن)2(

.(21)29"الغليلإرواءإانظر:.حكيمعنعطاءطريق

:قال9:ولفظه،اللهعبدبنجابرحديثمن(1)536ومسلم2(1)69البخاريرواه)3(

والمجيب،ح!يانبنسليمفالسائل"...تحمار.:قالتشقح؟مالسعيد:قلت

793(.4/)"الباري"فتحوانظر:جابر.عنالراويميناءبنسعيد

".!بيعه:ب،ك4()

فيذكرت،نعم.وغيرهاداود"بيأ"سننفيلحديثاهذافيالنارذكرأجدلم)5(

)2474(0"ماجهابنلاسننفيعائشةحديث
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.(1برد)أبوذكره."لكحبرٌ

فنهاهعُقْدته)2(،فيلضعفٍالبيعفييُغْبَنرجلعلىيُحْجَرأنوسئل

كلِّفيوأنت.خلابةلا:فقلبايعتَ"اذا:فقال.عنهأصبرلا:فقال،البيععن

ثلاثًا(")3(.لخيارباابتعتَهاسلعة

وجدثم،يقيمأناللّهشاءماعندهفأقامغلامًا،ابتاعرجلعنلمجمّوسئل

:فقال،غلامياستغلَّقداللّهرسوليا:البائعفقال.عليهفردَّهعيبًا،به

داود)4(.أبوذكره."بالضمان"الخراج

)1(

)2(

)3(

)4(

والدارمي2(،447)ماجهوابن2(،239/)5حمدأأيضًاورواه0(1)966برقم

262(،)3/"الوهم"بيانانظر:.ضعيفوالحديث،بهيسةأبيحديثمن)2655(

و"الضعيفة"65(،)3/الحبير"التلخيصو"22(،11/9)"الأشرافتحفةو"

(021).

عقله.في:يعني

يجه.تخرتقدَّم

للترمذيالكبير"إالعللفيالبخاريقال.عائشةحديثمن35(01)داودأبورواه

لحديث.اذاهبومسلم،الزنجيخالدبنمسلمرواهإنما2(؟30)ص

والترمذي3(05،3905)8داودوأبو2(42242،9995)حمدأأيضًاورواه

قال،خفافبنمخلدوفيه22(.)42ماجهوابن(0944)والنسائي()1285

وهذا،الحديثهذاغيرلهأعرفلا"2(:20)صالكبير"العللدافيالبخاري

باسنادهذا"وليس347(:)8/"والتعديللجرح"افيحاتمأبووقالمنكر("،حديث

".الرجالأراءمنأصلحلأنهبهأقولنيأغير...لحجةابهتقوم

عنأبيهعنعروةبنهشامعنعليبنعمرطريقمن(1)286الترمذيورواه

أحمد-وقال2(.30)صالكبير""العلل:انظر.وضعفهالبخاريواستغربه،عائشة
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أبتاعأنأزدتفإذا،وأشتريأبيعامرأةئيإ:فقالت،امرأة!سي!موسألتة

نأأردتُوإذاأريد.الذيأبلغحتىزدتثمأريد،مماأقلَّبهسُمْتُالتثيءَ

أريد.الذيأبلغحتىوضعتُثمأريد،الذيمنأكثرَبهسُمْتُالشدءأبيع

أُعطيتِ،تريدينالذيبهفاستاميشيئًاتبتاعيأنأردتِإذا.تفعليلا":فقال

أُعطيتِ،تريدينالذيبهفاستاميشيئًاتبيعيأنأردتِوءاذا.مُنعتِأو

.(1)ماجهابنذكره."مُنعتِأوبأ]236/

"أَوَّهْ،:فقالجيد،بصاعصاعينمنهباعرديءتمرعنبلال!م!مّوسأله

اشترثمآخرَ،بيعًاالتمرفبعِأنَّتشتريأردتإذاولكن.تفعللاالربا،عينُ

)2(.عليهمتفق."بالثمن

بيدٍيدًاشيئًاوشريكيأنااشتريتُ:فقال،عازببنالبراء!ي!وسأله

نسيئةًكانوما،فخذوهبيدٍيدًاكانما"اما:فقاللمجيمّ،النبيَّفسألنا،ونسيئةً

أصلًا.الحديثلهذاأرىلا795(:)2/"المتناهية"العللفيكما

.بالقبولالخبرهذاتلقواالعلماءأن2(1)4/الاَثار"امعائيفيالطحاويوذكر

رويمالهويشهد.لحديثاعقب("بالضمانلخراجا":لقولهالترمذيتفسيرويؤيده

النماء(معالضمان:باب-176)8/"عبدالرزاقدامصنف:انظر،السلفآثازمن

الدارأوالعبديشتريالرجلفي-وبعدة12)538("شيبةبيأابنو"مصنف

2(.01/43المنذر)لابن""الأوسط:الائمةمنبهيقوللمنوانظرفيستغلها(.

الصحابة""معرفةفينعيموأبو(،184)8/نيالطبراأيضًاورواه22(.40)برقم(1)

"الأشراف"تحفةفيالمزيضعفة،ضعيفوالحديث.قَيْلَةحديثمن)7817(،

الضعيفة""فيئيوالألبا(،13)2/لمالمصباحا"فيوالبوصيري(،21/477)

6(51.)2

تقدَّم.وقدسعيد،بىِأحديثمن(4951)ومسلم23(21)البخاري2()
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)2(النسائيوعند.الصفقةتفريقفيصريحوهو1(.)البخاريذكره."فذروه

فسألناهغ!م!ه،ادلّهرسولعهدعلىتاجرينأرقمبنوزيدكنت:قالالبراءعن

(".يصلحفلانسيئةًكانو[ن،بأصفلابيديدًاكان"ان:فقال،الصرفعن

دينارًاعشرباثنيخيبريوماشتراهاقلادةعنعُبيدبنفَضالةلمج!وسأله

"لا:فقالدينارًا،عشراثنيمنأكثرفيهافوجدففصَّلها،وخَرَز،ذهَبفيها

)3(.مسلمذكره(".تُفصَّلحتىتباع

العوضينأحدكانإذاتجوزلا)4(عَجْوة""مُدُّمسألةأنعلىيدلوهو

بهذهمختصّالمنعأنوالصوابالربا.صريحفإنه،وزيادةالاَخرفيمافيه

الصور.منشابههاوماالحديثفيهاجاءالتيالصورة

اذاباسلا":فقال،بالإبلوالنجيبة،بالأفراسالفرسبيععنجمموسئل

أحمد)5(.ذكرهبيد(".يدًاكان

أخذتَ"اذا:فقال؟بالفضةالذهبأشتري:فقالعمر،ابنع!يموسأله

أبيعكنت:لفظوفي(".لَبْسٌوبينهوبينكصاحبُك،يفارِقْكفلامنهماواحدًا

منوالدنانير،الذهبمنوالفضة،الفضةمنالذهباَخذوكنت،الإبل

أخذتَ"اذا:فقالبم!م!ه،النبيفسألتالدنانير؛منوالدراهم،الدراهم

ذكره.("لَبْسٌوبينهوبينك،صاحبُكيفارِقْكفلاالآخر،وأعطيتَهما،أحد

)7924(.برقم)1(

2(.060،2610)البخاريفيوهو(،4)576برقم2()

.(1951)برقم)3(

.مرةمنأكثرسبقت)4(

منه0جزءتقدَّموقد(.0/1512)عمرابنحديثمن)5(
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(1مإجه)ابن

اللّّه،رسوليا:قلت:عنهداود)2(أبيعندالذياللفظفيماهذاوتفسير

بالدراهموأبيع،الدراهموآخذبالدنانيرفأبيع)3(،بالبقيعالإبلأبيعئيإ

نأبأس"لا:فقال.هذهمنهذهوأعطي،هذهمنهذهآخذ.الدنانيروآخذ

4(.حمد)أذكره.شيء"وبينكماتفترقالممايومهابسعرتاخذها

.يبس؟("إذاالرُّطَب"أينقص:فقال،بالرُّطَبالتمراشتراءعن!لًخب!روسئل

(.اكأيلَّهُعَنلا)ْرَومالكوالشافعيحمدأذكره0ذلكعنفنهى.نعم:قالوا

فقالى:،السنَةتلكيُخرِجْفلمنخل،فيأسلفرجلعن!هموسئل

")6(.صلاحهيبدوحتىالنخلفيتُسلِفوا"لا:قالثم."مالهعليه"اردد

)1(

)2(

)3(

)6(

أيضًاورواه.()4883حمدألفظوالأول.عمربناللّهعبدحديثمن2(622)برقم

رجح.وقفهوالصواب،سماكطريقمن(،4)583والنسائي(،2421)الترمذي

وابن284(،)5/والبيهقي(،184/)13"العلل9فيوالدارقطني،الترمذيالوقف

26(.)3/الحبير""التلخيصفيحجر

ماجهوابن(،5421)والترمذي6(،)923حمدأأيضًاورواه335(.4)برقم

34(،4/)"الرايةو"نصب،السابقلحديثاانظر.الوقففيهوالصواب)2262(.

.(4/45)("الوهمو"بيان

لخطية.االنسخمنأثبتكما""السننوفي.دا"بالنقيع:المطبوعةالنسخفي

السابق.التخريجانظر

يجه.تخرتقدم

حديثمن2(،4)6/والبيهقي،لهواللفظ34()67داودوأبو(،05)67حمدأرواه

03(،1)7/"الكامللافيعديابنضعفه.مبهمنينجرازجلوفيهعمر،ابن

433(.)4/(""الفتحفيوالحافظ277(،)3/("الوسطىالأحكام"فيلحقاوعبد
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فلمالنخلُ،يُطلِعأنقبلنخلٍحديقةفيأسلَمَرجلًاأنلفظ)1(:وفي

البائع:وقال،يُطلِعحتىليهو:المشتريفقال،العامذلكشيئًاالنخلُيُطِلع

من"أخذ:للبائعفقالع!يم،النبيلىإفاختصما.السنةهذهالنخلبعتكإنما

"لا:قالئم."مالهعليهاردد؟مالهتستحِلُّ"فبم:قاللا.:قالشيئًا؟".نخلك

".صلاحهيبدوحتىالنخلفيتسلفوا

كماالعقد،حالَالجنسموجودفيإلاالسلميجوِّزلملمنحجةوهو

.الرأيوأصحابوالثوريالاوزاعييقوله

من)2(لقوم-أسلمواقدفلانبنيإن:فقال!رجل،وسألهأ،]237/

؟".عنده))من:جم!يمالنبيفقاليرتدُّوا.أنفأخافجاعوا،قروإنهم-اليهود

دينارثلاثمائة:قالأراه-سمَّاهلشيءٍ-وكذاكذاعندياليهود:منرجلقال

وكذا،كذا))بسعر:لمجفهاللّهرسولفقال.فلانبنيحائطمنوكذأكذابسعر

)3(.م!ا!ابنذىه."فلانبنيحائطمنوليس

فصل

به،أعيششيءعلىاجعلني:فقالالمطلبعبدبنحمزة!ووسأله

تمُيتها؟(".نفس!أم،إليكأحبُّتُحييهانفسر،حمزة))يالمجو:أدلّهرسولفقال

السابق.التخريجوانظر22841(.ماجهلابن(1)

خطأ.وهو،""القوم:الخطيةالنسخفي)2(

،بالسماعوصرح،مسلمبنالوليدوفية.سلامبناللّهعبدحديثمن2281()برقم)3(

رجالهوثق6(،40)3/لحاكموا)288(،حبانابنصححه.صحيحلحديثفا

347(.)3/"الكمال"تهذيبفيالمزيوحسنة(،ه10)2/""الإصابةفيالحافظ
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.(1حمد)أذكره."نفسَك"عليك:قال.أحييهانفسٌ:فقال

برَّواذابرَّ،العبدُصدَقفإذا،"الصدق:قال؟لجنةاعملُماءلمجمرو:وسئل

")2(.لجنةادخلآمنوإذاآمن،

وإذافجَر،العبدُكذَبإذا،"الكذب:قالالنار)3(؟عملما!يو:وسئل

4(.النار(")دخلكفَرواذاكفَر،فجَر

:قالمَه؟ثمَّ:قيل.""الصلاة:فقال؟الأعمالأفضلعن!ي!وسئل

قال."اللّّهسيبيلفيلجهادا":قالعليةغلبفلما.مراتئلاث""الصلاة

بعثكوالذي:قال.خيرًا("بالوالدين"آمرك:قال.والدينليفإن:الرجل

حمد)6(.أذكره."أعلمأنت":فقال.(ولأتركهما)هلأجاهدنَّنبيًّا،لحقبا

وباطنُهاباطنها،منظاهرهايُرى،لجنةافيالتيالغُرفعنلمخيمّوسئل

للّّهوبات،الطعاموأطعم،الانَّالكلاملمن":قال؟هيلمنظاهرها،من

وضعف.لينفيه،لهيعةابنوفيهعمرو.بنعبدالدّهحديثمن)9663(برقم(1)

الزوائد"مجمع"فيوالهيتمي(،181)3/""الترغيبفيالمنذريالحديث

وضعف.لينفيه،لهيعةابنوفيهعمرو.بناللّّهعبدحديثمن664(1)أحمدوواه)2(

29(./1)الزوائد"مجمع"فيالهيثميالحديثبه

الناشرين.بعضمنتصرفولعلهالنار"،"أهل:المطبوعةالنسخفي)3(

السابق.لحديثامن4()

.ولائركنَّهما("""المسند(":مطبوعةوفي.والمطبوعةلخطيةاالنسخفيكذا)5(

ابنوفيهعمرو.بنالدّهعبدحديثمن()1722حبانوابن66(0)2أحمدرواه)6(

منكر.)9581(:""الضعيفةفيالألبائيوقال.لهيعة
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.(1")نياموالناسقائمًا

صابرًافقُتِلتُ،ليومابنفسيجاهدتُإنأرأيت:رجلع!يروسأله

وأمرتينذلكفقال."نعم":قال؟لجنةاأدخلمدبر،غيرَمقبلًامحتسبًا

(")3(.وفاوهعندك2(ليس)دَينٌوعليكمتَّان"إلا:قالثلاثًا.

لو،بيدهنفسيوالذي."الدَّين:فقال،عنةفسألوه،أُنزِلبتشديدٍوأخبرهم

قُتلثمعاش،ثماللّه،سبيلفيقتلثمعاش،ثماللّه،سبيلنيقُتِلرجلًاأن

")4(.دينُهيُقضىحتىالجنةَدخلمااللّه،سبيلفي

حمد.أهماذكر

بدَينه،محبوس"هو:فقالدَين،وعليهماتأخيهعنرجل!رَزوسأله

امرأةٌادَّعتْهمادينارينإلاعنهأدَّيتُقد،اللّهرسوليا:فقال."عنهفاقضِ

أحمد)5(.ذكره."مُحِقّةفإنها"أعطِها:فقال.بينةلهاوليس

يجه.تخرتقدَّم(1)

"."وليس:المطبوعةالنسخفي)2(

من()1857يعلىوأبوالأستار(،كشف-)1337والبزار(،09441)حمدأرواه)3(

الحديثوحسن.الحديثحسن،عقيلبناللّهعبدوفيه.اللّهعبدبنجابرحديث

.()1885مسلمعندشاهدوله(.127)4/الهيثمي

لحاكموا(،1/065)9ئيوالطبرا(،4684)والنسائي2(،42)39حمدأرواه(4)

غيريوثقهلمكثير،ابومولاهوفيه.جحشبناللّهعبدبنمحمدحديثمن25()2/

ثقة،832(:)5""التقريبفيلحافظاوقال.الثقاتمنثلاثةعنهوروى،حبانابن

بتعديل.تصريحًافيهاجدلملكن،جماعةٌعنهروى947(:/)1"إالفتحفيوقال

وأبو2()433ماجهابنأيضًاورواه.الأطولبنسعدحديثمن2(0)760برقم)5(

في=البخاريورواه.مجهولوهوجعفر،أبوالملكعبدوفيه(،0151)يعلى
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لهجازالميتعلىالدَّين1(ثبوتَ)علمإذاالوصيأنعلىدليلوفيه

بينة.بهتقملموإنوفاؤه

الباسطالقابضلخالقاهودةانَّاللّّه:فقال،لهميسعِّرأنلمجم!موسألوه

مدفيإياهظلمتُهابمظلمةاحديطلبنيولاادلّّهألقىأنلأرجونيوإ.الرازق

حمد)2(.أذكره."مالأو

فصر

إلاقِسْمةٌولاشَرِكةفيهالأحدليسأرضي:فقال،رجل!ميِموسأله

أحمد)3(.ذكره."بصَقَبهأحقُّ"الجار:فقال.لجارا

حقوقمنحقأوطريقفياشتركاإذاالفتوىبهذهالعملوالصواب

)4(.الملك

ينتقصةالأرضمن"ذراع:قال؟أعظمالظلمأيُّب(]237/:!يموسئل

لىإالقيامةيومطُوِّقَهاإلااخَذَهاالأرضمنحصابلىوليست.أخيهحقِّمن

لكن،اختلطقد،الجريريطريقمن(،01/241)والبيهقي(4/54)"التاريخإ

936(،)3/دا"الإتحاففيالبوصيريلحديثاوحسن.ذلكقبلحمادرواه

"المسنددا.محققيتعليقللشواهد:وانظر(.)1667"الإرواءدافيوالألباني

لما."بثبوت:المطبوعةالنسخفي(1)

،(4113)والترمذي3(،154)داودأبوأيضًاورواه.أنسحديثمن(19521)2()

.(4)359حبانوابنالترمذيصححة22(.00)ماجةوابن

تقدَّم.وقد(،47)30للنسائيواللفظسويد،بنالشريدحديثمن(16491)برقم)3(

والترجيح.الفقهاءأقوالذكرمععليهالكلامسبق4()
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.(1أحمد)ذكرهخلقها".الذيالاقعرَهايعلمولا،الأرضقعر

تُطْعَمأن-إليهوقُدِّمتصاحبهاإذنبغيرذُبحتشاةفي!شَيموأفتى

داود)2(.أبوذكره.الأسارى

فصر

الدَّرِّولبنَمرهونًا،كانإذابنفقتهيُركَبالرهنظهرَبأنَّع!يالهوأفتى

ذكره.النفقة:ويشربيركبالذيوعلىمرهونًا؛كانإذابنفقتهيُشرَب

)3(.البخاري

)4(.الصوابوهو،الفتوىبهذهلحديثاأئمةمنوغيرهأحمدوأخذ

وعليهغُنْمه،له.رهَنهالذيصاحبهمنيُغلَقلاالرَّهنبأنع!موأفتى

(.حسن)ْحديث.غُرْمه

يتصتدَّقأنفأمر؛دينُهفكثُرابتاعها،ثمارفيأصيبرجلٍفي!وأفتى

الالكموليس،وجدتمما"خذواللغرماء:فقال،دينَهذلكيُوفِفلم،عليه

وفيه.مسعودبنعبداللّهحديثمن2(،01/16)ئيوالطبرا3773(،)3767،برقم(1)

انظر:مسعود.ابنمنيسمعلمالحُبُليعبدالرحمنابووأيضًا،لينفيه،لهيعةابن

)6762(."و"الضعيفة)3767(،"المسند"علىشاكرأحمدتعليق

تقدَّم.وقد3332()برقم2()

0تقدَّموقد2(215)برقم)3(

المسألة.علىالكلامسبق)4(

يجه.تخرتقدَّم)5(
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.(1)مسلمذكره."ذلك

.غيرهمنبهأحقُّفهو،أفلسقدرجلعندبعينهمالهأدركمن!ييهوأفتى

)2(.عليهمتفق

فصل

لامرأةيجوز"لالها:فقال،بهتصدَّقتلهاحُليٍّعنامرأةعيَهِّموسألته

بإذنَّزوجها")3(.إلامالهافيعطيةٌ

عصمتَها".زوجُهاملكإذامالهافيأمرٌللمراةيجوز"لا:لفظوفي

)4(.السننأهلذكره

فقالت:،بحُلِيٍّأتتهمالكبنكعبامرأةخَيْرةَأن(:)هماجهابنوعند

.تقدموقد(51)56برقم(1)

.مرةغيرسبقوقد(،1)955ومسلم2(04)2البخاري2()

بنعمروحديثمن)3757(،والنسائي35(،)47داودوأبو)6727(،حمدأرواه)3(

الملقنوابن6(،0)6/البيهقيصححه،صحيحوإسناده.جدهعنأبيهعنشعيب

.(1/164)""الإتحاففيالبوصيريوحسنه26(،1)2/"المحتاحتحفة"في

)2388(ماجهوابن37(،5)6والنسائي35(،4)6داودوأبو7(،0)58حمدأرواه(4)

البيهقيصححه،صحيحوإسناده.جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن

السابق.لحديثاوانظر(.1/18)2المسند"تحقيق"فيشاكرحمدوأ6(،0)6/

ئيالطبراأيضًاورواه.مالكبنكعبامراةخيرةحديثمن)9238(برقم5()

المجاهيل.عدادفي،وأبوهمالكبنكعببنيحيىبنادلّهعبدوفيه654(.2/)4

"المصباح"فيوالبوصيري(،412)8/"الإصابة"فيلحافظاالحديثضعف

82(.)5"الصحيحة"انظر:البر.عبدوابنالطحاويوضعفه(.04)2/
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كعب،لىإفبعث.نعم:فقالت.كعبًا؟"استاْذنتِ"هل:فقالبهذا.تصدَّقتُ

ادلّهرسولفقبلة.نعم:فقال.هذا؟"بحُليِّهاتتصدَّقأنلخيرةأذِنتَ"هل:فقال

!ر.

مالمن"كُلْ:فقال.يتيموليمال،ليليس:فقالرجل،!ي!مّوسأله

وأ-مالَكتقيَأنغيرومنمالًا،متالّلولامبذِّر،ولا،مسرفغيرَيتيمك

.(1")بماله-مالَكتفدي:قال

،251:]الأنعام!شسَنُ!لَّابِاَئَتىإِاَثيَتِيرِمَالَلَفرَبُوا)وَلَانزلتلماو

ذلكعنفسألوا.يُنْتِنواللحمُيفسُد،الطعامُجعلحتى،اليتامىأموالعزلوا

اَ!ضسِدَمِنَدعْلَمُوَاَللَّهُفَإخؤَنُكُغطُوهُمنحا)طَنفنزلتبم!يه،اللّّهرسول

)2(.السننوأهلحمدأذكره22(.0:]البقرة!ألمحضلِخ

وعِفاصَها،وِكاءها"اعرِفْ:فقال،والورقالذهبلُقَطةعن!ووسئل

طالبهاجاءفإن،عندكوديعةًولتكنفاستتفِقها،تعرففإنَّلم.سنةًعرِّفهاثم

ولها؟لك"ما:قال.الإبلضالَّةعنع!يمفسئل(".[ليهفأدِّهاالدهرمنيومًا

يجدهاحتىالشجروتاأكلالماءَ،ترِدوسقاءها،حذاءهافإنَّمعهادَعْها،

)2718(،ماجهوابن)3668(،والنسائي2872(،)داودوأبو)6747(،حمدأرواه(1)

فيالحافظوقال،صحيحوإسناده.جدهعنابيهعنشعيببنعمروحديثمن

تحقيق"فيشاكرحمدأوصححه.ثقاتعمرولىإرجاله833(:2/)لما"العجاب

.(1)456"الإرواء"فيالألبائيوحسنه(،11/291)المسند"

بنعبداللّهحديثمن367(،0)والنسائي(،1287)داودوأبو3(،000)حمدأرواه2()

فيلحافظارجحه،الإرسالفيهوالراجح.اختلطقد،السائببنعطاءوفية.عباس

.(1/055)""العجابفيو(634)5/""الفتح
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وا،لأخيكأو،لكهيفإنما"خذها،:فقال.الشاةعنلمجم!مفسئل.ربُّها"

.(1)عليةمتفق."الذئب

وعددَهاعِفاصَهافعرِّفصاحبها"فإنَّجاء)2(:لمسلملفظوفي

.("لكفهيو[لا،اياهفأعطهاووِكاءَها،

".اليهفأدِّهاصاحبهافإنَّجاءكُلْها،"ثم)3(:لمسلملفظوفي

مائةفيها!شًي!،)4(النبيعهدعلىصُرَّةًوجدتُ:كعببنأُبيُّوقال

بها،أتيتُهثمحولًا،فعرَّفتها.حولًا""عرِّفها:فقالءلمجمر،النبيَّبهافأتيتُدينار.

حولًا("."عرِّفها:فقالبها،أتيتةثمأ،]238/فعرَّفتهاحولًا"."عرِّفها:فقال

ووكاءهاعِدَّتها"اعرف:فقال،الرابعةأتيت!ه)6(ثم(،حولًا)ْفعرَّفتُها

متفقفاستمتعتُ)7(.بها".فاستمتِع!مالاصاحبُها،فإنَّجاءووعاءها،

.للبخاريواللفظ)8(،عليه

حذاوها"معها:قال،الإبلمنالضالَّةعنمُزَينةمنرجل!شَمموسأله

لجزءاتقدَّموقد.الجهنيخالدبنزيدحديثمن()1722ومسلم9(1)البخاري(1)

.مرةغيراللقطةعلىوالكلاممنهالأول

6(./)1722برقم2()

7(./)1722برقم)3(

".ادلّه"رسول:المطبوعةالنسخفي(4)

المطبوعة.النسخمنساقط"حولًالا)5(

"بها".:زيادةالمطبوعةالنسخفيبعده)6(

"بهالما.:المطبوعةالنسخفيزيدألضًاهنا)7(

.(1)723ومسلم(2)437البخاري)8(
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منالضالَّة:قال.باغيها"يأتيهاحتىفدَعْهالماء،اوترِدُالشجر،تاأكلوسقاوها،

:قال.باغيها"يأتيهاحتىتجمعها،للذئبأولأخيكأو"لك:قال؟الغنم

.نكالوضربُ،مرتينثمنُها"فيها:قالمراتعها؟فيتوجدالتي(1الحريسة)

:قال.المِجَنّ"ثمنَذلكمنيؤخذمابلغاذاالقطعففيه2(،عَطَنه)منأُخِذوما

يتخذفلم،بفمهأخَذ"ماقالـ:أكمامها؟فيمنهاأُخذومافالثمار،اللّهرسوليا

أُخِذوماونكالًا.وضربًامرتينثمنُهفعليهاحتمَلوماشيء.عليهفليسخُبْنهب)3(،

رسوليا:قالوا."المِجَنّثمنَذلكمنيؤخذمابلغإذاالقطعففيه(4أجرانه)من

باغيهاوجدتَفإنحولا،"عرِّفها:قال؟العامرةسبيلفييجدهافاللقطة،اللّه

وفي"فيه:قال؟العاديِّالخَرِبفييوجدما:قال".لكفهيو[لا،اليهفأدِّها

)5(.السننوأهلحمدأذكره."لخُمْساالرِّكاز

يوجبمايعارضهلمفإنه؛خالفهمنخالفهوإنمتعيِّن،فيهبماوالإفتاء

تركه.

عِفاصَهاوليحفَظْ،عدلذويفليُشْهِدلقطةوجدمنبأنوأفتى

اللّّهمالفهووإلابها،أحقُّفهوربهُّاجاءفانيُغيِّبْ،ولايكتُمْلاثمووِكاءها.

المرعى.منالمسروقةالشاةيعني(1)

"المسند".منوالتصحيح("،"وطنه:الخطيةالنسخفي)2(

ثوبه.فييأخذهلماي)3(

التمر.تجفيفموضعوهوالجَرينجمعالأجران)4(

.الطولبهذا،جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن)6683(أحمدرواه)5(

(1)928والترمذي(،17)80داودأبوألفاظهبعضعليمقتصرامختصرًاورواه

)2327(،خزيمةابنصححه،صحيحوإسناده2(.)695ماجةوابن،وحسنه

61(.)12البخاريعندشاهدولبعضة65(.)2/والحاكم
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(1يشاء)منيؤتيه

ثمدينارًا،جُحْرمنجُرَذٌفأخرج،لحاجتهجلسرجلعن!ي!وسئل

حمراء.خرقةٍطرفَأخرجثمدينارًا،عشرسبعةأخرجحتىآخر)2(،أخرج

:قالصدقتها.خذ:وقالخبرَها،فأخبره!شًيم،اللّهرسولَالسائلُبهافأتى

بيدكأهويتَ"لعلك:قالثمفيها(".لكاللّهباركفيها،صدقةلابها،"ارجع

حتىآخرُهايَفْنَفلم.لحقباأكرمكوالذيلا،قلت)3(:الجُحر".في

4(.مات)

ذلكفعللوإذالجُحْر"،فيبيدكأهويتَ"لعلك-:أعلمواللّّه-وقوله

لةأخرجته،منهفعلبغيرإليةالمالهذااللّّهساقوإنماالرِّكاز.حكمفيلكان

يجعلهلم-أعلمواللِّه-ولهذا.المباحاتمنيخرجمابمنزلة،الأرض

الكفار.دفنمنأنهعلِملعلةإذ،لقطة

وابن(،)5776("االكبرىفيوالنسائي(،017)9داودوأبو(،)18336حمدأرواه(1)

وابن)4948(،حبانابنصححهحمار.بنعِيَاضحديثمن25(،0)5ماجه

153(،)7/المنير""البدرفيالملقنوابن1(،80)3/(""التنقيحفيالهاديعبد

5(.1/24)البزار"مختصرإفيلحافظوا

.أخرىمرةآخر"أخرجإثم:المطبوعةالنسخفي2()

تحتوكانتالزبير،بنتضباعةروتهلحديثواعمرو،بنالمقداد:والسائلالقائل)3(

المقداد.

والبيهقي6(،0/211)ئيوالطبرا2(،05)8ماجهوابن3(،0)87داودأبورواه(4)

مختلف،الزمعييعقوببنموسيوفيهالزبير.بنتضُباعةحديثمن(،551)4/

،الظراف"النكتفيلحافظالحديثاضعف.مجهولتان،وكريمةوقريبة،فيه

/8(45).
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فصل

:وقاليقبلها،أنفأبىيُسلِم،أنقبلإبلًاحماربنعياض!ك!مهرّلهوأهدى

رِفْدُهم:قال؟المشركينزبدُوما(:1قلتُ):قال.("المشركينزَبْدَنقبللا"إنَّا

حمد)3(.أذكره2(.وهديتهم)

أهللأنهم،الكتابأهلمنوغيرهأُكَيْدِرهديةَقبولههذافيينإولا

المشركين.هديةيقبلولمهديتَهم،فقبِل)4(،كتاب

كنتُممنقوسًاليَّإأهدىرجل:فقال،الصامتبنعبادةءسًيرّوسأله

"[ن:فقال.اللّّهسبيلفيعليهاوأرمي،بمالوليست،والقرآنالكتابأعلِّمه

فاقبلها")5(.نارمنطوقًاتطوَّقَأنتحبُّكنتَ

قصةفي")6(اللّّهكتابُأجرًاعليهأخذتمماأحقَّ"[نَّ:قولههذافييناولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بيأابنروايةمنويتبين.!شًممالنبيهووالمجيبعياضالسائلانالسياقهذايوهم

.البصريلحسناهووالمجيبعونابنالسائلأن5(16)6/""مصنفهفيشيبة

العطف.واودون"المسند"في

حديثمن(181)والترمذي3(،0)57داودأبووكذلك(،17482)برقم

دقيقوابن2(،0)9"عليمسند"فيوالطبري،الترمذيصححةحمار.بنعياض

.(125)7/المنير(""البدرفيالملقنوابن(،001)""الاقتراحفيالعيد

"."فتقبلز:

لحاكموا2(،1)57ماجهوابن34(،1)6داودوأبو)92268(،حمدارواه

،واضطراباختلافلحديثاطرقوفي.الصامتبنعبادةحديثمن4(1)2/

فيوالحافظ،والبيهقي(،125)6/البيهقينقلكماالمدينيابنلحديثاضعف

2(.)56"و"الصحيحة74()2/"حاتمبيأابن"عللوانظر:7(.4/)""التلخيص

تقدَّم.وقدالبخاريذكره
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على1(الأجرَ)فأخذ،بالقرآنفطبَّه،الطبعلىجعالةتلاصلأن،الرقية

،القرآنتعليمعلىالأجرةأخذمنمنعهوهاهنا.القراَنتعليمعلىلا،الطصب

]الأنعام:!أتج!راعَلتهِب،أَشَلُكُغ04/2لَّآأ)قُل:لنبيهقاللىتعااللّهفإن

لى:تعاوقال47،،]سبا:أَتجرِفَهُوَلَكُئم!مِّنسَأَتتُكُممَا)قُل:لىتع!وقال9،،0

تبليغعلىلأجرةاأخذيجوزقلا2(.1:]يسأَتج!اصامَنلايشًلُكُؤاَتَّبِعُوْا)

.والقراَنالإسلام

يشهد،فلم،لابنهنحَلَهغلامٍعلىيشهدأنبشيربنالنعمانأبوءسَن!مّوسأله

"كلَّ:لفظوفي."يصلحلاهذا"[ن:لفظوفي.جَور"علىتُشْهِدْنيلا":وقال

فيو."اولادكمبينواعدلوا،اللّه"فاتقوا:قال.لا:قال.("هذا؟مئلَنحلتَهولدك

2(.)عليةمتفق."غيريهذاعلى"اشهِدْ:لفظوفي.""فارجعه:لفظ

،العدلونصلافجورًاسمَّاهلأنه،إباحةأمرُلاقطعًا،تهديدأمرُوهذا

علىالإشهادفيياذن)3(أنهذامعمحالٌو.بردِّهوأمر،يصلحلاأنهوأخبر

التوفيق.وباللّّه.شأنههذاما

بيبلخقداللّّهرسوليا:فقالأدلَّه!صكَثهُ،رَوقاصأبيبنسعدغ!ب!روسأله

بثلثيأفاتصدَّقلي،ابنةإلايرثنيولامال)4(،ذووأنا،ترىماالوجعمن

،."الأجرة:المطبوعةالنسخفي(1)

.مرةغيرتقدَّموقد(1)623ومسلم2()586البخاري2()

النسخوفيلما،ا!ه"يأذن:ب،كوفي."غيريهذاعلى"أشهد:قولهفييعني)3(

.زمنأثبتماوالصواب."لهاللّه"يأذن:المطبوعة

فيالزيادةتردولملا،"رجلبزيادة"مالذو"رجل:المطبوعةالنسخفي(4)

،."الصحيحين
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فالثلث؟:قلت"لا".:قال؟ادلّّهرسوليافالشطر:قلت"لا".:قال؟ليما

عالةًتذرهمأنمنخيزأغنياءورثتكتذرأن[نك.كثيروالثلث،"الثلث:قال

حتىبها،اُجِرتَالااللّّهوجهَبهاتبتغينفقةًتنفقلنوإنك،الناسيتكفَّفون

)1(.عليهمتفق"امرأتكفيفيتجعلما

يُعتَقأنأوصىأبيإن،اددّهرسوليا:فقالالعاصبنعمرو!وسأله

أفأُعتِق،رقبةخمسونعليهوبقيت،خمسينهشامٌابنُهفأعتق،رقبةمائةُعنه

عنه،تصدَّقتمأو،عنهفأعتقتممسلمًا،كانلو))إنهلمجيمّ:اللّّهرسولفقال؟عنه

داود)2(.أبوذكره."ذلكبلغه،عنهحججتمأو

فصل

"لك:فقال؟ميراثهمنليفما،ماتابنيابنإن:فقالرجل،!زوسأله

:وقالدعاهولَّىفلما.آخر"سدس"لك:فقال،دعاهأدبرفلما".السدس

أحمد)3(.ذكره.("طُعْمَةالاَخرالسدس"إن

من"يكفيك:فقال،الكلالةعنا!عَئهُدلَّّهالخطاببنعمرءرَوِوسأله

.(8261)ومسلم(5921)ريلبخاا(1)

أبيهعنشعيببنعمروحديثمن927(،)6/والبيهقي)2883(،داودابورواه2()

حسن.فاسناده،الأوزاعيعنمَزْيَدبنالوليدوفيه.جدهعن

()6928داودأبوايضًاورواه.حصينبنعمرانحديثمن(1)8489برقم)3(

،الترمذيصححه.اختلافعمرانعنالحسنسماعوفي2(.401)والترمذي

وابن)343(،"المحرر"فيكماداودوأبوالمدينيابنبينهمابالانقطاعوضعف

2(.19)9/حزموابن(،182)9/لما"الكاملفيعدي
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2(.)مالكذكره.النساء"سوزةاَخرفيالصيففيأنزلتالتيالاَية(1ذلك)

فنزلت؟كلالةإلايرثنيولا،ليمافيأقضيكيف:جابرلمجيموسأله

)3(.البخاريذكره(.176:]النساء!اَلبَهَلَةفِىيُقتِيضُاللَّهُقُلِ)يشتَفتُونَكَ

المشركينمنالرجلفيالسنَّةما،اللّّهرسوليا:الداريتميم!هيهوسأله

".ومماتهبمحياهالناسأولى"هو:فقال؟المسلمينمنرجليدعلىيُسلم

4(.داود)أبوذكره

ماتتوإنها،بوليدةأميعلىتصدَّقتُكنت:فقالتامرأةمحك!يموسألتة

ذكره."لميراثافيإليكورجعَتْ،أجركوجب"قد:قال.الوليدةوتركت

فتأمله.بالرد،القولفيجدًّاظاهروهو(.داود)هأبو

ا!رّرعبدأبو!!ه.والوالر"الولدخلا"ما:فقال،اكلالةعنع!يموسئل

"أحكامه")6(.فيالمقدسي

".فينزل"ما:زيادةبعدهزفي(1)

تقدَّم.وقدالموطأ"دافي2()

565(.1)برقم)3(

والترمذي(،44961)حمدأأيضًاورواه.الداريتميمحديثمن2()189برقم4()

بناللّهوعبد)2752(.ماجهوابن)6378(،""الكبرىفىوالنسائي2(،1)12

،(-891991)5/""التاريخفيالبخازيالحديثضعفتميمًا.يدركلمموهب

-1/64)2داالباري"فتح:انظر.المنذروابن،بيلخطاوا،والأوزاعي،والترمذي

47).

.(11)94"مسلم"صحيحمننقلةسبقوقد(.)1656برقم)5(

قال.فقالالكلالةعن-سئلأو--!ماددّهرسولسألت:قالالبراءعن(5531)برقم)6(

.ثقاتبإسنادالنبيلعاصمأبيبنعمروبنحمدأرواه:المقدلتي
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معكقُتِلسعد،ابنتاهإتان،اللّهرسوليا:فقالتسعد،امرأة-لمجمدوسألته

علىإلاتُنكَحلاالمرأةوإنأبوهما،تركماجميعَأخذعمَّهماوإنَّأحد،يوم

أخامج!ييهاللّهرسولفدعا.الميراثاَيةأنزلتحتيع!يمّالنبيُّفسكتمالها.

وخذ،الئمنامرأتهوأعطِ،ميراثهثلئيسعدابنتي"أعطِ:فقال،الربيعبنسعد

.(1أحمد)ذكرهأ،24/]1(".بقيماانت

للبنت:فقال،وأختابنوابنةابنةعنالأشعريموسىأبووسئل

مسعودابنفسئل.فسيتابعنيمسعودابنَوأْتِ.النصفوللأخت،النصف

أقضي!المهتدينمنأناوماإذًاضللتُلقد:فقال،موسىأبيبقولوأُخْبِرَ

الثلثين،تكملةَالسدسالابنولابنة،النصفللابنةلمجم!م:النبيقضىبمافيها

البخاري)2(.ذكره.فللأختبقيوما

أزديًّاأجدولستالأزد،منرجلميراثعندي:فقال،رجليك!يمّوسأله

يا:فقال،لحولابعدفأتاه.حولًا"أزديًّافالتمس،"اذهب:فقال،إليهأدفعه

فادفعهتلقاهخزاعيئأولفانظُر"فانطلق:قإل.إليهأدفعةأزديًّاأجدلم،اللّهرسول

)3(خزاعةكُبْرَ"انظر:قالجاءهفلما.("بالرجل"عليَّ:قالولَّىفلما.("إليه

الضياءصرَّحكماماجهلابنواللفظ،اللّهعبدبنجابرحديثمن(1)8947برقم(1)

أبوأيضًارواهوقد.المصنفينقلومنه)5317(آنفًاالمذكوركتابهفيالمقدسي

،الترمذيصححه272(.0)ماجهوابن2(،290)والترمذي2928(،)داود

.()1677الألبائيوحسنه334(،)4/لحاكموا

)6736(.برقم)2(

باقيمنعددًاأقلَّباباءالأكبرجدِّهليإينتسبانوهو.النسبفيأقعدهميعني)3(

اكبير:المطبوعفيوأثبت(.141)4/داالحديثغريبفي"النهايةانظر:.عشيرته

.بفيوكذا"،خزاعة
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.(1حمد)أذكره."إليةفادفعة

فقال،أعتقةكانلهغلامًاإلاوارثًايدعولمماترجلعن!شَي!وسئل

فجعل،أعتقهكانلهغلامًاإلالا،قالوا:.أحد؟"له))هل:ع!ع!مّاللّّهزسول

وبهذهحسن)3(.وهو)2(.السننوأهلحمدأذكره.لهميراثه!رزاللّهرسول

نأخذ.الفتوى

وولدهاولقيطها،عتيقها،:مواريثثلاثةتحوز"المراةبأنلمجيروأفتى

وبةحسن)5(،حديثوهو)4(.السننوأهلحمدأذكره."عليهلاعنَتْالذي

ذنر.

ديتهامنيرثوهو،ومالهزوجهاديةمنترث"المراةبأنمحك!رِووأفتى

لمعمدًاصاحبهأحدُهماقتلفإذا)6(.صاحبةأحدهمايقتللمماومالها،

لمقدسياصرَّحكما2(9)30داودبيلأواللفظ0بريدةحديثمن2(4492)برقم(1)

مختصرًا.تقدَّموقدمنكر.لحديثوا:النسائيقولنقلئم)5336(،""أحكامهفي

فيوالنسائي2(،01)6والترمذي2(،09)5داودوأبو(،0391)حمدأرواه2()

لا،عَوْسَجَةوفيه.عباسابنحديثمن274(،1)ماجهوابن)6376(،"الكبرى"

.(1)966الإرواء""فيالألبائيضعفهلحديثوا.يُعرَف

)5337(.المقدلني(""أحكاموانظر:.الترمذيقاله)3(

2(،09)6داودأبوأيضًاورواه.الأسقعبنواثلةحديثمن(40061)حمدأرواه(4)

وفية274(.2)ماجهوابن)6327(،""الكبرىفيوالنسائي2(،11)5والترمذي

،(132)3/""التنقي!حفيالهاديعبدابنضعفهوالحديث.ضعيف،رؤبةبنعمر

.(1)576الإرواء""فينيوالألبا(،2461/)دا"التنقيحفيوالذهبي

".غريبحسنحديث":الترمذيقول()5338المقدسينقلوقد.قالكذا)5(

أعمدًا".:زيادةالمظبوعةالنسخفيبعده)6(
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ولممالهمنورثخطأًصاحبهأحدُهماوإنَّقتلشيئًا.ومالهديتةمنيرث

نأخذ.وبه(،1)ماجهابنذكره."ديتهمنيرث

ولايرِثلازنا،ولدفالولد،أمةأوبحُرَّةعاهرٍرجلٍ"اعويمابأنهع!نمّوأفتى

)2(.الترمذيذكره.("يورث

ومن،أمُّهوترثهأمَّهيرثأنهالمتلاعنينولدفي!يمّوقضى

أحمد)4(ذكره.ثمانينجُلِدزناولددعاهومن،ثمانينجُلِدقذفها)3(

)1(

)2(

)3(

)4(

،7404)الدارقطنيأيضًاورواهعمرو.بنالدّهعبدحديثمن)2736(برقم

إنهالدارقطنيقال.فيهاختلفسعيد،بنمحمدوفيه22(.1)6/والبيهقي(،7504

"الكمالتهذيب"فيالمزيونصّ.صدوقوهو،البيهقيوتبعه،ثقةالثقفي

سعيد،بنعمروماجهابننسخبعضفي)ووقعسعيدبنمحمدأنه367()21/

وقدمرسلًا،جريجابنطريقمن(17774)الرزاقعبدورواه.مجهولخطأ(،وهو

انظر:.منكر:الحفاظبعضوقال.يثبتلاأنهالشافعيعنالبيهقيونقل.عنعن

.(122)3/الهاديعبدلابن"التحقيق"تنقيح

وفيهعمرو،بنعبداللّهجدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن2(1)13برقم

وأبو)9966(،أحمدأيضًاورواه.اختلاطهفأمِن،قتيبةعنهروىوقد،لهيعةابن

ليالمكحوراشدبنمحمدفيهوعندهم274(،)5ماجهوابن)2265(،داود

اددّه.شاءإنلغيرهصحيحلحديثفا.صدوقكلاهما،الأشدقموسىبنوسليمان

.(401)2/"الزوائد"فيالبوصيريحسَّنهلحديثوا

قذفها.أي"قفاها"تصحيفوهما"نفاها"،:بوفي"قفالها"،:ك

إسحاقابنوفيه.جدهعنأبيةعنشعيببنعمروحديثمن7(0)28أحمدرواه

الزوائد"مجمعداانظر:.منقطعفهو،مدلسوهو.،..شعيببنعمرووذكر:وقال

/6(.)283
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ولوزثتها،لأمهالملاعنةولدميراثوجعلداود:بيأوعند1(.داود)وأبو

بعدها)2(.من

رقبةٌعنهاتُعتَقأنأوص!أميإن:فقالسُويَد،بنالشَّريد!يرِوّوسأله

فقال.بها""ائتِ:فقالعنها؟فاُعتِقها)3(،نوبيةسوداءجاريةوعندي،مؤمنة

:قال.ع!ماللّّهرسول)4(:قالتأنا؟"."من:قال،اللّّه:قالتربُّكِ؟"."منلها:

)5(.السننأهلذكره".مؤمنةفإنها"أعتِقْها

سوداءبجاريةوأتاه،مؤمنةرقبةعتقُعليَّ:فقال،رجل!ك!م!وسأله

فقال.السبَّابةبإصبعهاالسماءلىإفأشارت.؟"اللّّه"أي!نلها:فقال،أعجمية

أنتأيالسماء،لىوإ،اللّّهرسوللىإبإصبعهافأشارتأنا"."منلها:

أحمد)6(.ذكره."اعتِقْها":فقال.اللّّهرسول

أبايذكرلم-النقلومنه-أيضَا537(0)والمقدسي،لحديثاهذاداودأبويخرجلم(1)

حمد.أمعداود

عنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن2(،95)6/والبيهقي2(09)8داودأبورواه2()

قد،الحارثبنالعلاءوفيه،لحديثابهالبيهقيوأعلَّ،موسىبنعيسىوفيه.جده

مرسلًا.مكحولطريقمن2(09)7داودوأبو3(010)الدارميأيضًاورواه.اختلط

.زمنأئبتكما"المسند("وفي.المطبوعةالنسخفيوكذا"أفأعتقهالا،:ب،ك)3(

"."أنت:بعدهالمطبوعفيزاد4()

الشريدحديثمن(،4917)5حمدوأ)3653(،والنسائي)3283(،داودأبورواه(5)

0القادملحديثاوانظر(.)918حبانابنصححهسويد.بن

فيخزيمةوابن3284()داودأبوأيضًاورواه.هريرةبياحديثمن97(0)6برقم)6(

للطرقانظر.مختلّطوهو،وجهينعلىالمسعوديطريقمن(1،421)23التوحيد

.(048-3161/7456،)""الصحيحةمفصَّلًا:لحديثاهذاعلىوالكلام
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ليغنمًاترعىجاريةليكانت:فقالالسُّلَمي،الحكمبنمعاويةوسأله

منبشاةذهبقدالذئبفاذا،يومذاتفاطلعتُلجوَّانية)1(،واأُحُدقِبلَ

فعظَّم)2(.صَكَّةًفصككتُها،يأسفونكمااَسَفُآدمبنيمنرجلٌوأناغنمها.

بها"."ائتني:فقالأُعتِقها؟أفلا:فقلتبأ،]241/!مّاللّهرسولُذاكعليَّ

رسولأنت:قالتانا؟"."من:قالالسماء.في:قالت.اللّّه؟""اينلها:فقال

)3(."مؤمنةفإنها"أَعتِقْها:قال.الدّه

السماء،فيوتعالىتباركربهاوأنالإيمانوصفتفلما:الشافعيقال

")4(.اللّه))أين:ع!يماللّّهرسولسألفقد،"مؤمنةفإنها"أَعتِقْها:قال

جوابه،فرضيالسماء،فيادلّّهبأنسألهمنفأجاب؟"ادلّه))أين!يو:وسأل

ينكرولم؟اللّّهأين:سألهمنلمجمهووأجاب.لربِّهالإيمانحقيقةأنهبهوعلم

وما؟لونهبماكالسؤالادلّّهبأينالسؤالأنلجَهْمياوعند.عليهالسؤالهذا

الباطلة.المحالةالأسئلةمنذلكونحو؟أصلهوما؟جنسهوما؟طعمه

تي؟وليدأعتقتُئيأأشَعَرْتَ:فقالت،المؤمنينأمُّميمونةُع!يموسألته

والصواب".لجوابيةواأنجد:القديمةالطبعاتوفي".لجوانيةا"نجد:المطبوعفي(1)

لجوانية:وا.لحديثاكتبمنوغيره("مسلم"صحيحفيوكذاك()ز،منأثبتما

23(.)5/النوويشرح:انظرأحد.بقربالمدينةليشمافيموضع

فيوكذا"علىذلك"فعظم:بك،وفي.صحيحوهو"،"فعظَّمضبطمعزفيكذا)2(

المطبوعة.النسخ

عليه.الشافعيتعليقمعمختصرًاالحديثتقدم)3(

(803)5/المعاد""زادفىالمؤلفنقلهوقد2(.80)3/الشافعيقولتقدَّم()4

أيضًا.(4/1013)"المرسلةالصواعقو"
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.(1)عليهمتفق.("لأجرككانَّأعظمَأخوالَكِأعطييها"لو:قال

الناريعني،أوجبقدلهمصاحبٍعنسُليمبنيمننفر!عموسأله

أبوذكره.النار"منعضوًامنهعضوبكلِّادلّّهيُعتِقعنه"أعتِقُوا:فقال،بالقتل

.2(ود)دا

رسوليا:قالثم.عنهفصمَتَ؟الخادمعنأعفوكم:رجل"!يموسأله

أبوذكره".مرةسبعينيومكلَّعنه"اعفُ:فقال؟لخادماعنأعفوكم،ادلّّه

.داود)3(

فيفيهمااجاهدنعلان.فيهخير"لا:فقالالزنا،ولدعن!يموسئل

4(.حمد)أذكره.الزنالماولدَأُعتِقأنمنليَّإأحبُّادلّّهسبيل

عنهاأفيجزئنذر،وعليهاماتتأميإن:فقالعبادةبنسعدلمجي!موسأله

.(999)ومسلم(2952)ريلبخاا(1)

.متقدقدو(4693)برقم(2)

،491)9والترمذي(،5)635حمدأأيضًاورواه.عمرابنحديثمن(4615)برقم)3(

،الرواةاختلافوالترمذيالبخاريوبيَّن.(4)7/لما"التاريخفيوالبخاري(،4591

"الكبرى"السننانظر.الانقطاعوفيه،غريبحسن:الترمذيوقال،البخاريوضعفه

"المسند".محققيوتعليق1(،0)8/للبيهقي

2(،153)ماجهابنأيضًاورواه.سعدبنتميمونةحديثمن2762(4)برقم(4)

.مجهول،الضَّنِّييزيدوأبوجدًا،ضعيفجبير،بنزيدوفية.(414/)لحاكموا

""المصباحفيوالبوصيري2(،90)9/""المحلىفيحزمابنضعفهوالحديث

.(1964)لاالضعيفة"فيئيوالألبا2(،289/)
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.(1حمد)أذكره."أمكعن"أعتِقْ:قالعنها؟أُعتِقأن

"."نعم:فقالعنها؟أُعتِقَأنينفعهافهل،هلكتأميإن)2(:مالكوعند

فقالفأُعتِقها،جاريةأشتريأنأردتنيإ:فقالت،عائشةلمجميمواستفتته

لمنالولاءإنماذلك،يمنعكِ"لا:فقاللنا،ولاءَهاأنَّعلىنبيعكهاأهلها:

)3(.الصحيحفيوالحديث.أعتَق"

خطأ.وهو.بهالوفاءيجبووالعقد،الشرطيصح:طائفةفقالت

الشرطلأنعائشةعقدصحوإنما،والشرطالعقديبطل:طاثفةوقالت

يلزملاالوعدبمنزلةفهو،عليهمتقدِّمًاكانوإنماالعقد،صلبفييكنلم

ولابه،يعلِّللم!ييهفالنبيُّ،قبلهالذيمنأقربكانوإنوهذا.بهالوفاء

كالمقارِن.المتقدِّموالشرطما.بوجهإليهلحديثافيأشار

لاأوالولاء،لهماشترطي:تقديرهإضمارالكلامفي:طائفةوقالت

منأقربوهذا.أعتقلمنالولاءلأنشيئًا؛يفيدلااشتراطهفانتشترطيه،

اللفظ.لظاهرمخالفتهمعقبلهالذي

أنتِفإنكالولاء؛عليهماشترطيأيعلى،بمعنىاللام:طائفةوقالت

ئيوالطبرا)3656(النسائيأيضًاورواه.عبادةبنسعدحديثمن2384()6برقم(1)

عندسفيانوتإبعه.ضعيفةالزهريعنروايتهكثير،بنسليمانوفيه(.18)6/

.(1)638ومسلم2761()البخاريعندلحديثاوأصل2(.45)3/لحاكما

من927(،)6/والبيهقي(،4)18منصوربنوسعيد977(،)2/"الموطأدافي2()

البيهقي.أعلةوبه،وبينهمحمدبنالقاسمبينمنقطعوهو،عبادةبنسعدحديث

.(4051)ومسلم(54)6البخازيزواه)3(
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ففيه،تقدَّممماتكلُّفًاأقلَّكانوإنوهذا.أعتقلمنوالولاء،تُعتقينالتي

كذلك.لحكمالكانتشترطهلملوفإنها.الاشتراطإلغاء

قولمنهيبل!سموِو،النبيكلاممنليستالزيادةهذه:طائفةوقالت

)1(.نفسهالشافعيجوابوهذا.عروةبنهشام

باشتراط!والنبيُّيأمرهاولم،ظاهرهعلىلحديثابلشيخنا)2(:وقال

نأأبىإذ،لمشترطهعقوبةًولكن،لهإباحةًولا،الشرطلهذاتصحيحًاالولاء

وشرعه.لىتعاأ(]242/اللّهحكميخالفماباشتراطإلاللعِتق)3(جاريةًيبيع

لأن)4(،ورسولهادلّّهحكمبهليظهرالباطلشرطهمتحتتدخلأنفأمَرها

أنيجُزلمدينهيخالفماشرَطوإنَّمَن،شرعهتغيِّرلاالباطلةالشروط

أُلغيوشَرطَهالشرطفسادعَرفمَنوإنَّ.بهالبيعيبطُلولا،بشرطهلهيوفىَ

لىتعاوادلّّه.الطرقمنقبلهاوماالطريقةهذهفتأمَّليُعتبر.ولماشتراطُه

أعلم.

فر

أمر،[ذاوتُطيعهنظر،اذاتسُرُّه"التي:فقالخير؟النساءأيُّ:لمجي!وسئل

أحمد)5(.ذكره."ومالهنفسهافييكرهفيماتخالفهولا

97(.)8/للشافعيدا"الأموانظر:.(051)5/المعاد""زادفينحوه(1)

.3(33704-2/)9داالفتاوىمجموع":انظر(2)

دا."للمعتق:المطبوعةالنسخفي)3(

"!أنفي!:المطبوعفيأثبت)4(

323(1)النسائيأيضًاورواه.هريرةبيأحديثمن(124،75869)برقم)5(

.=هريرةأبياحاديثعليهاختلطتقدعجلانبنمحمدوفيه(.161)2/والحاكم
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ولساناشاكرًا،قلبًاأحدُكم"ليتخذ:فقاليُتَّخَذ؟المالأيُّ:!كفَن!وسئل

والترمذيحمدأذكره."الآخرةامرعلىأحدكمتُعينمؤمنةًوزوجةًذاكرًا،

.(1وحسَّنه)

لاوإنها،وجمالحسبذاتَامرأةًأصبتُئيإ:فقال،زجلع!م!روسأله

:فقال،الثالثةأتاهثم.فنهاه،الثانيةأتاهثم.لا"":قالأفأتزوَّجهإ؟تلد،

)3(."الأممبكممُكاثِرٌنيفإالولود)2(،الودود"تزوَّجوا

أخافنيوإ،شابّرجلئيإ:فقالدلَّهُ!كَتهُ،1رَمريرةأبولمج!وسأله

قلت،ثم.عنيفسكت:قالأختصي؟أفلا،بهأتزوجماأجدولا،الفتنة

علىفاختصِ،لاقٍانتبماالقلمجفَّ،هريرةأبا"يا:قالثم.عنيفسكت

)4(.البخاريذكرهذَرْ".أوذلك

"خِصاءُ:قال.أختصيأنليائذناللّّهرسوليا:فقالآخر،ع!يموسأله

317(.)6/""الكاملفيعديابنضعفهوالحديث

من(،)1856ماجهوابن3(،0)49والترمذي،لهواللفظ22()437اْحمدرواه(1)

كماالبخاريضعفهلحديثوا.ثوبانيلقلمالجعدأبيبنلموسا.ثوبانحديث

تخريج"فيالزيلعيواعلَّه(،)128"الشاف"الكاففيلحافظوا،الترمذيذكره

.لاضطراببا(268/)"الكشاف

الودودلما."الولود:المطبوعةالنسخفي)2(

المستلم،وفيه.يساربنمعقلحديثمن)3227(والنسائي2(050)داودأبورواه)3(

للشواهد:انظر(1620)2/والحاكم4(،0)56حبانابنصححه0الحديثحسن

.(111)8"لإرواءاو"،(2)383داالصحيحةو"،(7594/)لمنير"البدرالا

.(6705)برقم(4)
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.(1حمد)أذكره.("الصيامُأمتي

يصلُّون.بالأجورالدُّثورأهلذهبفقالوا:،أصحابهمنناسع!ؤوسأله

:قال.لهمأموابفضولويتصدَّقون،نصومكماويصومون،نصليكما

تكبيرةوكلَ،صدقةتسبيحةإنَّبكلِّ؟بهتَصَدَّقونمالكمادلّّهجعلقد"أوليس

صدقة،بمعروفوامز.صدقةتهليلةوكلِّ،صدقةتحميدةوكلِّ،صدقة

تييأ،اللّّهرسولياقالوا:."صدقةاحدكمبُضْعوفي.صدقةمنكرعنونهيٌ

اكانَّ،حرامفيوضَعَهالو)2("أرأيتم:قالأجر؟فيهالهويكونشهوتهأحدنا

)3(.مسلمذكره.أجر"كانَّلهلحلالافيوضَعهاإذافكذلكوزر؟عليه

إليها)4(.ينظربأنامرأةيتزوجأنأرادمنلمجي!وأفتى

فانظر،"اذهب:فقالخطبها،امرأةعنشعبةبنالمغيرةلمجي!موسألة

اللّّهرسولبقولفأخبرهمايها،أبوفأتى."بينكماأنَّيُؤْدَمَأجدرفإنه[ليها،

نإ:فقالتخِدْرها،فيوهيالمرأةُ،ذلكفسمعت.ذلككرهافكأنهما!يمّ،

عظَّمتكأنها!أنشُدكئيفإوإلافانظر،تنظر،أنأمَرك!ماللّّهرسولكان

حمدأذكره.لهموافقتهامنفذكرفتزوجتُها.إليها،فنظرتُ:قال.عليهذلك

عمرو.بنعبداللّهحديثمن855()2/""الكاملفيعديوابن66(،1)2برقم(1)

("لحفاظا"ذخيرةفيالقيسرانيابنضعَّفهلحديثوا.لينفيه،لهيعةابنوفيه

عليها:والكلامللشواهدانظر(1/4220)""الإتحاففيوالبوصيري65(0)2/

.(0183)""الصحيحة

"."كانبزيادةكانَّ""لو:المطبوعةالنسخفي)2(

.(001)6برقم)3(

آللَّهُ!كَئهُ.زَهريرةأبيحديثمن(421)4مسلمرواه)4(
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.(1)السننوأهل

ذكره."بصرَك"اصرِفْ:فقال،الفجاءةنظرةعنجريرجم!وسأله

)2(.مسلم

"احفظ:قالنذر؟ومامنهانأتيماعوراتنا،:فقالرجل،ع!يوّوسأله

كانإذا،اللّّهرسوليا:قلت:قال".يمينكملكتومازوجتكمنإلاعورتك

(ب]242/أحديرينَّهاأنَّلا"إنَّاستطعتقال)3(:بعض؟فيبعضهمالقوم

نأأحقُّ"اللّّه:قالخاليًا؟أحدناكانإذا،اللّّهرسوليا:قلت:قال.يرينَّها"فلا

)4(.السننأهلذكره."منهيُستَحيا

منتمًاخاولوشيئًايُصْدِقَهاأنفأمره،امرأةًيزوِّجهأنرجللمجييهوسأله

وسورةكذاسورةمعي:قالالقراَن؟".منمعك"ما:فقال،يجدهفلمحديد.

ملَّكتكهافقد،"اذهب:قال.نعم:قال؟".قلبكظهرعن"تقروهن:قالكذا.

)5(.عليةمتفقالقرآنَّ(".منمعكبما

حديثمن(،)1866ماجهوابن(،01)87والترمذي(،)18137حمدارواه(1)

المغيرةقصةمالكبنأنسحديثمن()1865ماجهابنورواه.شعبةبنالمغيرة

فيوالألباني(،165)2/والحاكم(،04)43حبانابنصححة.شعبةبن

.(451)2/("الرضية"التعليقات

.(191)79لأحمدواللفظ.2(51)9برقم2()

"."فقال:المطبوعةالنسخفي)3(

يجه.تخرتقدَّم(4)

.الساعديسعدبنسهلحديثمن(1)425ومسلم5(0)92البخاري()ه
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1(:قال)يحجُمَها.أنطيبةأبافأمرالحِجامة،فيسلمةأمُّ!يمواستأذنته

)2(.مسلمذكره.يحتلملمغلامًاأو،الرضاعةمنأخاهاكانأنهحسبتُ

)3(أليسفقالتا:،مكتومأمابنمنيحتجباأنوميمونةسلمةأم!ن!موأمر

ذكره."؟تبصرانهألستماأنتما؟"أفعمياوان:قاليعرفنا؟ولايبصرنالاأعمى

4(.)الترمذيوصحَّحه،السننأهل

الرجل.لىإنظرهاالمرأةعلىوحرَّمت،الفتوىبهذهطائفةفأخذت

(")5("الصحيحينفيعائشةبحديثلحديثاهذاأخرىطائفةوعارضت

المعارضةهذهوفيالمسجد.فييلعبونوهمالحبشةلىإتنظركانتأنها

أخرىطائفةٌوخصَّت.الحجابنزولقبلكانتالحبشةقصةلعلإذنظر،

!يه.النبيبأزواجذلك

لحديث.اراويجابرًا:يعني(1)

آللَّهُ!كَنهُ.رَجابرحديثمن22()60برقم)2(

"هو".:زيادةالمطبوعةالنسخفيبعده)3(

،()2778والترمذي،بهواحتجّ(2114)داودوأبو2(،6)537حمدأرواه(4)

ابنغيريوثقهلم،سلمةأممولىنبهانوفية.سلمةأمحديثمن)935(،والنسائي

"البدرفيالملقنوابن5576(،،)5575حبانَّوابن،الترمذيصححه.حبان

الزهريانفرادبهعفلماوأكثرقوي،وإسناده"حجر:ابنوقال5(.21)7/المنير"

مأمكاتببأنهويصِفهالزهرييعرِّفهمَنفإنّ.قادحةبعلةوليست؟نبهانعنبالرواية

وضعفه337(.)9/"الباري"فتحانظر:."روايتُهتُرَدّلاأحدٌيجرحهولمسلمة

انظر:،إليهيُرجَعلطيفكلامعبدالبرولابن.(5)589داالضعيفةإفيئيالألبا

7(.1/9)8الاستذكار"ودا(1/551)9التمهيد""

.8(29)ومسلم(9)88ريلبخاا(5)
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لا؟أمابدسْتأمرأهلُها،يُنكِحهالجاريةاعناكأيلَّةُعَنهَارَعائشةلمجيهوسألته

رسولفقال.تستحييفإنهاا!ىئلَّةُعَنهَا:رَعائشةقالت.تُستأمر""نعم،:فقال

)2(.عليهمتفق."سكتتهي[ذااذنها))فذلك:ع!يم(1اللّّه)

البكر.استئمارمنبدلاوأنهنأخذ،الفتوىوبهذه

فيتُستَامروالبِكْرُوليها،منبنفسهااحقُّ))ا؟يم!يم:عنهصحَّوقد

نفسها،فيأبوهايستأذنها"والبكر:لفظوفيتها".صُماوءاذنهانفسها،

")3(.تهاصُمانهُاوإذ

قالوا:."تُستأذنحتىالبكرتُنكَحلا)المجرو:عنة")4("الصحيحينوفي

.("تسكتان":قالإذنها؟وكيف

فخيَّرها،كارهةوهيزوَّجهاأباهاإن:فقالت،بِكْرٌجاريةٌ!يخموسألتة

ع!يه)5(النبي

من!ك!ييهوخيَّرإذنها،بدوننكاحها)6(عنونهىالبكر،باستئذانأمرفقد

المطبوعة.النسخفيدااللّه"رسوللفظيردلم(1)

لة.واللفظ6(0241/5)ومسلم6(49)6البخاري2()

!اللَّهُعَتطُ.عباسابنحديثمن(1421)"مسلم"صحيحفياللفظينكلا)3(

آدلَّهُ!عَئهُ.رَهريرةابيحديثمن(141)9ومسلم(5)136البخاري(4)

وابن)5366(،""الكبرىفيوالنسائي2(،0)69داودوأبو2(،)946أحمدرواه)5(

(171)7/والبيهقي2(0)79داودأبوورواه.عباسابنحديثمن(،1875)ماجه

حاتموأبو،والبيهقيداود،أبوالإرسالرجح.المحفوظوهومرسلًا،عكرمةعن

35(.06)لا"السننفيوالدارقطني(،1/714)"العللإفي

"إنكاحها".:المطبوعةالنسخفي)6(
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مفهومبمجرَّدومخالفتهكلِّهذلكعنبالعدولفكيف=تُستأذنولم،بمِحت

هذاأنفيصريحومنطوقهكيفوليها"؟منبنفسهاأحق"ا؟لم:قوله

عقيبه:قالفإنهمراد؟غيرُاختيارها،بغيرتُنكَح:قالمنفهمهالذيالمفهوم

نفسها".فيتستأذن"والبكر

هوكما،المفهومذلكعلىكلامهحملِمن!مممنهاحترازهذابل

،(1(")عهدهفيعهدذوولابكافر،مسلمٌيُقتَل"لا:كقوله،خطابهفيالمعتاد

حرمةلاوأنهالكافر،دمإهدارَذلكأوهمَبالكافرالمسلمقتلنفىلمافإنه

علىالاقتصاركانولما(".عهدهفيعهدذو"ولا:بقولهالوهمهذافرفَع،له

رفَعلجملةاحيثمنالعهدُلهثبتإذايُقتَللاأنهيوهمعهد"ذو"ولا:قوله

فيه.العهدلعصمةقيدًاذلكوجعل"،عهدهفي":بقولهالوهمَهذا

ولاالقبور،علىتجلسوا"لا:كقوله،تأمَّلهلمنجمرِركلامةفيكثيروهذا

،أ2431/يوهمربماكانلماعليهاالجلوسعننهيهفإناليها")2(.تصلُّوا

اليها".تصلّوا"ولا:بقولةرفَعهالمحذورالتعظيم

إذنها،بدوننكاحهاعنونهيهالبكر،باستئذانأمرهأنوالمقصود:

التوفيق.وبادلّّه.بهالقولفيتعينله،معارضلا-تستأذنلمحيثوتخييرها

".أهلوهمعليهاصطلحما"هو:فقالالنساء،صداقعن!يموسئل

)3(.الدارقطنيذكره

عليه.والكلاميجهتخرتقدم(1)

أيضًا.تقدَّم2()

أبووفيه.923()7/البيهقيأيضًاورواه.سعيدبيأحديثمن35()29برقم)3(

البيهقي.بهضعفهلحديثواجدًّا.ضعيف،العبديهارون
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العلائقمااللّّه،رسوليا:قيل".اليتامى"أنكِحُوامرفوعًا:1()وعنده

(".أراكمنقضيعبٌ)2(ولوالأهلونَّ،عليهتراضى"ما:قال؟يخهم

بيليرفعأخيةأبنمنزوَّجنيأبيإن:فقالت،امرأةع!يمّوسألته

نأأردتُولكن،بيأصنَعماأجزتُقد:فقالتإليها،الأمرَفجعَل.خسيستَه

)3(.والنسائيحمدأذكرهشيء.الأمرمنالاَباءلىإليسأنالنساءيعلم

منقُدامةعمُّهافزوَّجها،لهابنةتركمظعونبنعثمانهلكولما

يتزوجهاأنوأحبَّت،نكاحهفكرهتيستأذنها.ولمعمر،بناللّّهعبد

يتيمةإنها:وقال،المغيرةوزوَّجهاعمر،ابنمنفنزعها.شعبةبنالمغيرة

حمد)4(.أذكرهبإذنها.إلاتُنكَحولا

)1(

)2(

)3(

)4(

وقدجدًا،ضعيف،البيلمانيعبدالرحمنفيه.عباسابنحديثمن36(00)برقم

ابنضعفهلحديثوا923(.)7/للبيهقي"الكبرى"السنن:انظر،عليهاختلف

028(،)4/الزوائدلمامجمع"فيوالهيثمي(،941)2/"الوهم"بيانفيالقطان

.(091)3/""التلخيصفيلحافظوا

الخطية.النسخمنأثبتما"إالسننوفي"قضيبًا"،:المطبوعةالنسخفي

عائشة.حديثمن(،1874)ماجهوابن)9326(،والنسائي2(،05)43حمدارواه

منيسمعلمبريدةابن،مراسيلكلهاهذه35(:)57""السننفيالدارقطنيقال

.(181)7/البيهقيووافقهشينًا.عائشة

والدارقطني(،)1878ماجهابنأيضًاورواه.عمرابنحديثمن6()136برقم

ابيابنوتابعه.عنعنقد،إسحاقابنوفيه(21)7/والبيهقي35(،3594-)46

صحيح،بهمالحديثوا(،671)2/لحاكموا35(4)5الدارقطنيعندذئب

الحاكم.صححه
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بغيًّاوكانت1(،عَنَاقًا)أَنكِحُ،اللّّهرسوليا:فقالالغَنَوي،مرثَد!ي!موساله

لَاوَاَلزَانِيَةُأؤمُثتركِةزَانِيَةًيبهِحُ!لَّا)ألزَّاقِلَاالآيةفنزلت،عنهفسكت؟بمكة

لا":وقالعليهفقرأها،فدعاه3،،:]النور!أَوْمُشْرِذإِلَّازَانٍيَخكِحُاَ

2(.)تنكِحْها"

تسافح،كانت،مهزولأمُّلهايقالامرأةنكاحعناَخررجل!ك!يموسأله

أحمد)3(.ذكره.الاَية!نماللّّهرسولعليهفقرأ

مثلَه)4(.إلاينكِحُلاالمجلودالزائيبأنءلمجيمّوأفتى

وهي.وافقهومنأحمدالإماملهامعارضلاالتيالفتاوىبهذهفأخذ

مذهبَهويعضد.قَحْبةزوجالرجليكونأنيجوِّزلمفإنه،مذهبهمحاسنمن

آخر)5(.موضعفيذكرناهاقددليلًاوعشرونبضعة

.الصرفمنممنوعًا""عناقَ:غيرهوفي".الترمذيو"جامعالنسخفيكذا(1)

حديثمن32(،)28والنسائي،وحسنه3(1)77والترمذي2(،150)داودأبورواه2()

فينيوالألبا55(،4)2/لحاكماصححه.جدهعنأبيهعنشعيببنعمرو

.(6881)"لإرواءا"

1(،)5912""الكبرىفيالنسائيوكذلكعمرو،بناددّهعبدحديثمن0648())3(

الألبانيوحسَّنه76(،)7/الهيثميرجالهوثَّق.بهبأسلا،لاحقبنالحضرميوفيه

.(1)886لإزواء"ا"في

وصححه.هريرةبيأحديثمن2(250)داودوأبو83(00)حمدأرواه(4)

.(177)2/"الرضية"التعليقاتفيوالألبائي(166)2/الحاكم

فيعليهالمؤلفأحالالذيالموضععلىاْقفولمأخر".إمواضع:المطبوعفي)5(

.(501-401)5/المعاد""زادفيالأدلةمنجملةذكرولكن،المطبوعةكتبه

.(901-1/801)"اللهفاناإغاثةوانظر:
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ذلك،عنمجفًهالنبيَّفسأل،نسوةثمانوتحته،الحارثبنقيسوأسلم

.(1أربعًا")منهن"اختر:فقال

أربعًا)2(.منهنيأخذأنع!يمفأمره،نسوةعشروتحتهغيلانوأسلم

والأواخر.الأوائلبينإليهالخيرةأنفيكالصريحوهماأحمد.ذكرهما

"طلِّق:فقال.أختانوتحتي،أسلمتُ:فقالالدَّيلميفَيروز!يموسأله

أحمد)3(.ذكره."شئتَأيتهما

سِتْرها،فيبكرًاامرأةنكحتُ:فقال،أكثمبننَضْرة)4(ع!ي!روسأله

استحللتبماالصداقلها)ا:لمجمالنبيفقال.حبلىهيفإذاعليها،فدخلت

أبوذكرهبينهما.وفرَّقفاجلدوها"ولدَتْفإذا.لكعبلأوالولدُفرجها،من

.(5داود)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

يعلىوأبو(،1)529ماجهوابن22(،14)داودأبو(،)1863منصوربنسعيدرواه

قيسبنالحارثحديثمن(،183)7/والبيهقي936(،0)والدارقطنيُّ)6872(،

فيهقال،وحميضة،الحفظسيئ،ليلىابيبنمحمدوفيه.الحارثبنقيسأو

"الضعفاء"فيالعقيليذكرهكماالبخاريضعفهلحديثوا.نظرفيه:البخاري

.(681)3/داالوهم"بيانفيالقطانوابن2(،1/99)

علية.والكلامتخريجهتقدم

تقدَّم.وقد(2457/)9

وانظر.""بصْرة:غيرهماوفي.السائلاسمفيالأقوالأحدوهو.بز،فيكذا

8(.200/)داالسننتهذيب"فيالأخرىالأقوال

الدارقطنيأيضًاورواهع!رِر.النبيأصحابمنالأنصارمنرجلعن2(131)برقم

رجَّح،الإرسالوالراجح.(17)7/والبيهقي(،2183/)لحاكموا36(،1)6

الدارقطني=ذلكلىإوأشار(،1/184)،العلل9فيحاتموأبوداود،أبوالإرسال
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أعلم.واللّّهالولد)2(.عبودية(1حكم)إلاالفتوىهذهمنيشكلولا

رسوليا:فقالزوجها،فجاء.فتزوجتغ!يم،عهدهعلىامرأةوأسلمت

زوجهامن!اللّّهرسولفانتزعها.باسلاميوعلِمَتْأسلمتُكنتئيإ،اللّه

)3(.حبانوابنحمدأذكره.الأوللىإوردَّهاالاَخر،

،ماتحتىصداقًالهايفرضولم،امرأةتزوجرجلعن!يمّوسئل

حمدأذكره.الميراثولها،العدةوعليهانسائها،صداقعلىلهافقضى

لافتوىوهذه4(.)وغيرهالترمذيوصححه،السننوأهلبأ]243/

عنها.العدوللىإسبيلفلالها،معارض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

نأفأرادواشَعرُما،(فتمعَّط)ْ،ومرضت،تزوَّجتامرأةعن!يموسئل

-008)2/السشن"تهذيب"فيالحديثإسنادعلىالمؤلفكلاموانظر.والبيهقي

1.)08

يشبهكفيورسمها.فوقها-الظاءحرفوهي-الإشكالعلامةمع"حصل"ز:في

:غيرهوفي"جعل"،:المطبوعوفي.بفيالكلمةوحذفت.الحرفينباهمال"قيل"

ظنية.قراءةأثبتوما"مثل".

.8(260/)دأالسننتهذيبو"(79-5/69)لمعاد"ازاد":وانظر

.عباسابنحديثمنآخر،بسياق(514)9حبانوابن2(،)729حمدأرواه

عكرمةعنروايته،سماكوفيه2(.0)80ماجهوابن2(،)923داودأبورواهوكذلك

الإسلاموشيخ647(،)2/""الإلمامفيالعيددقيقابنضعفهلحديثوا.مضطربة

.(91)18"الإرواء("فينيوالألبا337(،)32/"الفتاوىمجموع"في

يجه.تخرتقدَّم

وتساقط.تناثرأي
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.(1)عليهمتفق".لمستوصلةواالواصلةاللّه"لعن:فقال،يصِلُوه

منما-ثلاثًاقالها-لتفعلون؟انكم"او)2(:فقال،العزلعنع!يمّوسئل

(:)همسلمولفظ)4(.عليهمتفق."كائنةهي)3(إلاالقيامةيومإلىكائنةنسمة

يومإلىكائنةهينسمةٍخلقَوجلعزاللّهكتبَماتفعلوا.لاأنعليكم"لا

".ستكونإلاالقيامة

واذايكونَّالولد.لماءاكلِّمن"ما:فقال،العزلعنأيضًاع!يموسئل

شيء(")6(.يمنعهلمشيءٍخَلْقَاللّّهأراد

نأأكرهوأناعنها،أعزلوأنا،جاريةًليإن:فقالاَخر،لمج!وساله

موءودةالعزلأنتحدِّثاليهودوإن)7(،الرجاليريدماأريدوأنا،تَحمِل

نأاستطعتَمايخلقهأنادلّهأرادلواليهود،"كذبت:فقال)8(0الصغرى

كأإدلَّهُعَنقَا.عائشةحديثمن2(1)23ومسلم(4395)البخاري(1)

"."قال:المطبوعةالنسخفي)2(

".وهى":المطبوعةالنسخفي)3(

سعيد.أبىحديثمن(1)438ومسلم(0152)البخإري(4)

.(1/521)438برقم)5(

أحمدرواهوكذلك.نفسهسعيدأبيحديثمن(1/133)438مسلمرواه)6(

462(11).

لما.الرجل":ب،ك7()

"المسند("وفي.إ"صغرى:المطبوعةالنسخوفي.داود"أبيو"سننالنسخفيكذا)8(

لجادّة.اعلى"الصغرى"الموءودة:وغيره
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لصرفه.".")1(

.2(داود)وأبوحمدأذكرهما

اللّهرسولفقال.عنهاأعزلوأنا،جاريةعندي:فقالآخر!م!موسأله

اللّّهلرسولفقال،الرجلفجاءاللّّه)4(".أرادهشيئًا)3(يمنعلنذلك))إن:ءسم

".ورسولهادلّّهعبد"أنا:فقالحمَلتْ،لكذكرتهُاكنتُالتىلجاريةاإنلمج!:

)5(.مسلمذكره

أطوفوأناوسانيتنا)8(،خادمنا)7(هيحاريةليان:أيضًا5)6(0 وعتدء

قُدِّرماسيأتيهافإنه،شئتَانعنها"اعزِلْ:فقال.تحملأنأكرهوأناعليها،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

من(3409)""الكبرىفيوالنسائي2(،117)داودوأبو(،11)288حمدأرواه

""الكبرىفيالنسائيعندوهو.مجهول،مطيعأبووفيه،الخدريسعيدبيأحديث

حديثمن(1،1371)136الترمذيعندشاهدوله.صحيحآخرباسناد9()360

أبيحديثمن9()350""الكبرىفيالنسائيعندآخروشاهد.وصححهجابر

الناقليناختلافوذكرالعزل-222)8/للنسائي"الكبرىداللشواهد:وانظر.هريرة

ووثَّق(،131)5/المعادلما"زادفيالقيمابنصححهوالحديثذلك(.فيللخبر

03(.)6"المرام"بلوغفيالحافظرجالَه

"."السننفيليسالسابقوالحديث.قالكذا

دا.يمنع"لا:المطبوعةالنسخوفي."يمنعلم":ب،ك

لخطية.االنسخمنأثبتكما"إالصحيحوفي.لمااللّهأراد"إذا:المطبوعةالنسخفي

اللّّه.عبدبنجابرحديثمن(1)943برفغ

أيضًا.جابرحديثمن(1/134)943برقم

النسخ.منأثبتكما""الصحيحوفي0"خادمتنا":المطبوعفي

لنا.تسقي:يعني
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(1"اخبرتك):فقال،حملتقدلجاريةاإن:فقال،أتاهثم،الرجلفلبثلها".

لها".قُدِّرماسياتيهاأنه

الولدمنهيكونالذيلماءأنَّا"لو:فقال،ذلكعنآخريك!يرّوسأله

هونفسًاوجلعزاللّهوليخلقنَّمنها،اللّّهلأخرجهصخرةٍعلىأهرقتَه

حمد)2(.أذكره.خالقها"

؟".ذلكتفعل"لِم:فقال0ئيامرأعنأعزلئيإ:فقالاخر،غ!ت!روسأله

فارسَضرَّضارًّاذلككان)الو:ع!نماللّهرسولفقالولدها.علىأُشفِق:فقال

".والرومَفارسَذلكضرَّ)3(مافلا."إنَّكانَّكذلك:لفظفيو."والرومَ

)4(.مسلمذكره

فصل

منقُبلهافيالمرأةوطءوهيالتجبية،عنالأنصارمنامرأةلمجموسألته

شِئتُمً!اَقَّحَرثَكُثمفَآتوُأئَكُئمحَرت)نِ!مَاَؤُكتُم:لىتعاقولهعليهافتلا.دبرهاناحية

"."الصحيحفيكما"أخبرتك"قد:المطبوعةالنسخفي(1)

مباركعمروأبووفيه734(.1)البزاروكذلك،انسحديثمن(02421)برقم2()

(("المجمعفيالهيثميحسنّهلحديثوا.حبانابنإلايوثقهولم،مجهول،الخياط

فيوالصنعائي2(،18)9/(""الفتحفيتقويتهلىإالحافظومال692(،)4/

.()1333""الصحيحةفيبالشواهدئيالألباوحسنه23(.0)3/"السبل"

و"ضار".ضار"...لذلك..."":"الصحيحولفظ.والمطبوعةلخطيةاالنسخفيكذا)3(

الضَّير.من

زيد.بنأسامةعنوقاصأبيبنسعدحديثمن(41)43برقم)4(
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حمد)2(.أذكره.(("1واحدًا)صِمامًا223،:]البقرة

"وما:قال!هلكتُاللّّهرسوليا:فقالاَدلَّه!كَتهُ،رَعمرلمجدوسأله

لىإاللّّهفأوحى.شيئًاعليهيردَّفلم.البارحةرَحْليحوِّلتُ:قال."أهلكك؟

الحيضةواتقواوأَدْبِرْ،اَقْبِلْ))!شِئتماَقَحرثَكُئمفَأتُوأئَغُحَرث!الودنِممَآؤُكُغ:رسوله

)3(.والترمذيحمدأذكره.والدبر"

الدبر.فيلاالدبر،منالوطءوهو،ورسولهاللّهأباحهالذيهووهذا

وأحائضًاأتى"مَن:وقالدبرها")4(.فيامرأتهأتىمَن"ملعونٌ:قالوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

.الفرجهوواحدًامسلكًا:يعني

وأبو2()979مختصرًاالترمذيأيضًاورواه0سلمةأمحديثمن2(1066)برقم

لحديثفا.صدوق،خيثمبنعثمانبنادلّهعبدوفيه.السؤالبدون)7296(يعلى

عندجابرعنشاهدوله4(01/460)الأفكاريا"نخبفيالعينيصححه.حسن

.(1)435مسلم

من98(،2)9""الكبرىفيوالنسائي2(،089)والترمذي27(،0)3حمدأرواه

معصدوقكلاهما،المغيرةبيأبنجعفرعنالقمييعقوبوفيه.عباسابنحديث

جريروابن42(،0)2حبانابنوصححه.غريبحسن:الترمذيوقال.فيهمالين

.(191)8/لماالفتح"فيلحافظوا،(2/625)التفسير""في

لاأنهالنيسابوريعليبيوأوالنسائيوالبزاروالذهليالبخازيعنلحافظاونقل

فمجموعها،كثيرةطرقهالكن:"قلت:بقولهعقبهثمالدبر،تحريمفيشيءيثبت

أبيحأنهللزمالإباحةأحاديثقدمنالوأنابالتحريمالقولويؤيد،بهللاحتجاجصالح

لمؤلف.اسيذكرهاالتيالأحاديثبعضذكرثم."عدمهوالأصل،حرمأنبعد

من)6698(،"الكبرى!فيوالنسائي2(،1)62داودوأبو)7339(،حمدارواه

القطانابنضعفهلحديثوا.مجهولمخلد،بنلحارثاوفيه.هريرةأبيحديث

في=والحافظ(،301)4/""الميزانفيوالذهبي761(،)5/"الوهم"بيانفي
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:وقال(.1محمد(")علىاُنزِلبماكفَرفقدفصدَّقه-كاهنًاأودبرها،فيامرأةً

ينظرلا":وقال")2(.أدبارهنفيالنساءتأتوالا،الحقمنيستحعيلا"إنَّاللّه

يأئيالذيفيوقالالدبر(")3(.اأ]244/فيامرأةًأوزجلًااتىرجلإلىاليّه

ذكرهاجميعهاالأحاديثوهذه")4(.الصغرىاللوطية"هيدبرها:فيامرأته

)1(

)2(

)3(

)4(

.3(20)لمالبلوغا"و(3021/)("لتلخيصاإ

من)963(ماجهوابن(،)135والترمذي93(،40)داودوأبو29(،09)أحمدرواه

"التاريخفيالبخاريقال،الهجيميتميمةوأبوالأئرمحكيموفيه.هريرةأبيحديث

أبيمنسماعتميمةلأبييعرفولا،عليهيتابعلاحديث"هذا(:17)2/الكبيردا

لالحديثامنكر"وحكيم:لحديثاروىمابعد2(1/49)6البزاروقال."هريرة

.(183)2/للعقيلي"الضعفاء":وانظر."بهتفرَّدمماوهذاانفرد،إذالهبحديثيحتج

ماجهوابن9398(،3498-)دا"الكبرىفيوالنسائي2(،1874)حمدأرواه

بنهرميوفيه.ثابتبنخزيمةحديثمن(1-79189)7/والبيهقي(،291)4

والبيهقي)3398(،"الكبرى"فيوالنسائي2()1858أحمدورواه.مستور،عبدادلّه

هذا"مدار:بإثرهالبيهقيقال.ثابتبنخزيمةبنعمارةطريقمن(،791)7/

ابنحديثمنإلاأصلفيهخزيمةبنلعمارةوليس،اللّهعبدبنهرميعلىلحديثا

فيحاتمأبوضعفهلحديثوا(".أعلموادلّهخطأ،يرونهلحديثباالعلموأهل،عيينة

.(971)3/""التلخيصفيلحافظوا،والبيهقي(،1/304)"العلل"

من(،42)30حبانوابن98(،ة)2"الكبرىدافيوالنسائي(،11)65الترمذيرواه

غريب.حسن:الترمذيوقال.بحجةليسحمر،الاخالدأبووفيه.عباسابنحديث

.(181)3/الحبير""التلخيص:انظر.الوقففيهوالراجح

بنعمروحديثمن598(1)7498-""الكبرىفيوالنسائي067()6أحمدرواه

الكبير""التاريخفيالبخاريرجحه،الوففالراجحولكن.جدهعنأبيهعنشعيب

فيوالحافظ192(،)6/"المحلل"فيوالدارقطني،والنسائي303(،)8/

.(181)3/"التلخيص"
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"المسند".فيحمدأ

طعِم،اذايُطعمها"أن:قال؟الزوجعلىالمرأةحقُّما:!شَيموسئل

".البيتفيإلايهجُرولا،يقبِّحولاالوجهيضربولا،اكتسىإذاويكسوها

.(1)السننوأهلحمدأذكره

فصل

عليَّ،استأذنالقُعَيسبيأأخاأفلحإن؛فقالت)2(،عائشةلمجهموسألته

)3(.عليهمتفق."عمُّكِانة،لةني"ائذ:فقال،أرضعتنيتهامرأوكانت

،أخرىعليهافتزوجتُ،امرأةليكانتنيإ:فقال،بيأعرا!ي!وسأله

رضعتين.أورضعةًالحُدْثَى)4)تيامرأأرضعتأنهاالأولىتيامرأفزعمت

)5(.مسلمذكره.الإملاجتانَّ"ولاالإملاجةتحرم"لا:فقال

،الرجاليبلغمابلغقدسالمًاإن:فقالت،سهيلبنتسهلةوسألته

منحذيفةأبينفس!فيأنَّأظنئيوإعلينا،يدخلوإنهعقلوا،ماوعقَل

(0185)ماجهوابن(،219)6"الكبرىافيوالنسائي2(،1100)حمدأرواه(1)

.صدوق،معاويةبنحكيموفيه.القشيريحيدةبنمعاويةحديثمن،لهواللفظ

.(918)2/لحاكموا4()175حبانابنصححة

".المؤمنينأم":زيادةالمطبوعةالنسخفي2()

.(5441)ومسلم(974)6البخاري)3(

الخطيةالنسخفيلماخلافًا،الحدثاءا":المطبوعةالنسخوفي.لجديدةاأي)4(

0وغيره"مسلمو"صحيح

الفضل.أمحديثمن(1541)برقم)5(
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بيأنفسفيالذيويذهبِ،عليهتحرُهي"أرضعيه:فقالشيئًا.ذلك

أبينفسفيالذيفذهب،أرضعتهقدإئي:فقالت،فرجعت."حذيفة

.(1)مسلمذكره.حذيفة

أكثربهايأخذولم.عائشةمنهم،الفتوىبهذهالسلفمنطائفةفأخذ)2(

الفطامقبلبماالمحرَّمالرضاعتوقيتأحاديثعليهاوقدَّموا،العلمأهل

:لوجوه،لحولينوباوبالصغر

سالم.حديثوانفرادكثرتهاأحدها:

المنع.شِقِّفيعائشةخلاعفيمالنبيأزواججميعأن:الثاني

.أحوطأنه:الثالث

بهتحصلفلاعظمًا،يُنْشِز)3(ولالحمًايُنبتلاالكبيررضاعأن:الرابع

التحريم.سببهيالتيالبعضية

يجئلمولهذا،وحدهبسالممخنصًّاكانهذاأنيحتملأنه:الخامس

قصتة.فيإلاذلك

قاعد،رجلوعندها،عائشةعلىدخل!شمالدّهرسولأن:السادس

مَن"انطرن:فقال.الرضاعةمنأخيإنه:فقالت،وغضبعليهذلكفاشتدَّ

كأآيلَّهُعَنفَا.عائشةحديثمن(41)53برقم(1)

"."فأخذت:المطبوعةالنسخفي)2(

إشارةالكلاموفي.أثبتماتصحيفوهو"ينشر"،:والمطبوعةالخطيةالنسخفي)3(

رواه"،العظمَوأنشزَاللحمَأنبتماإلاالرضاعمنيحرِّم"لامسعود:ابنحديثلىإ

.وغيره(4114)حمدأ
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واللفظ،عليهمتفق."لمجاعةامنالرضاعةفإنما،الرضاعةمناخوانكن

.(1)لمسلم

سالمًافان،حاجةموضعكإنهذاأنوهوآخر،مسلكلمساقصةوفي

بد0ّأهلهعلىالدخولومنمنه)2(لهيكنولموربَّاه،حذيفةأبوتبنَّاهقدكان

ولعلالاجتهاد.فيهيسوغممابهفالقولُ،ذلكمثللىإالحاجةدعتفإذا

أعلم.وادلّه)3(.يجنحكانَّشيخناو[ليه،المسالكأقوىالمسلكهذا

منأخيابنةإنهالي،تحل"لا:فقال،حمزةابنةينكحأن!ك!ن!مّوسئل

4(.)مسلمذكره."النسبمنيحرمماالرضاعةمنويحرم.الرضاعة

سوداءأمةفجاءت،امرأةًتزوجت:فقاللحارثابنعقبةحك!مموسأله

"كيف:فقال.كاذبةنهاإ:فقال.عنهفأعرض.كاذبةوهيأرضعتكما،:فقالت

(ونكحت)ّففارَقها،."عنكدعهاارضعتكما؟(هأنها)زعمتوقدبها،

فيها".لكخيرفلا،عنك"دعهاوللدارقطني)8(:)7(.مسلمذكره.غيرَه

.(541)5ومسلم2(6)47البخاري(1)

بُدّ"!"بزيادةبدّ"منه":المطبوعفي)2(

المصنفبسطوقد527()5/المعاد"زادو"6(0)34/"الفتاوىمجموع"انظر:)3(

المسألة.علىالكلامفية

ابنعنعليهالمتفقالحديثوانظر(.41)48سلمةوأم(41)46عليحديثمن)4(

.(41)47ومسلم(0015)البخاريرواه.عباس

"بأنها".:المطبوعةالنسخفي)5(

".غيرهلاونكحها:المطبوعوفي."أنكحت":ب،ك)6(

تقدَّم.وقد(4015)البخاريرواهبل)7(

صحيح.وإسناده،هارونبنيزيدطريقمن()4373)8(
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:فقالب(]244/؟الرضاعمذمةعنييُذهِبما:فقالرجلجمؤوسأله

من)2(:الذالبكسروالمذِمَّة(.1)وصححهالترمذيذكره."أَمةٍأوعبدٍ"غرَّةُ

علىللمرضعةأن:والمعنى.المدحنقيضهوالذيالذمّمنلا،الذمام

.إياهفيعطيها،أمةأوعبدفيُذهبهوذِمامًا،حقًّاالمرضع

أوجل"ر:فقال؟الرضاعفيالشهودمنيجوزالذيمالمجم:وسئل

حمد)3(.أذكره."امرأة

فصل

الطلاقفيع!يمفتاويهمن

وهيامرأتهبنطلاقعنسأله%ذها!كلَتهُدلَّّهالخطلفبنعمرعنثبت

ثمتطهر،ئم،تحيضثمتطهر،حتىيُمسكهاثميراجعها،بأنفأمَر،حائض

يطلِّق)4(.بعدُيطلِّقأنشاءإن

332()9والنسائي2(460)داودوأبو(1)5733حمدأورواه(،11)53برقم(1)

وأبوه،مجهولوحجاج،الأسلميمالكبنحجاجبنحجاجطريقمنوغيرهم

2(.01/00)"الأم-داودابي"ضعيففيالألبائيضعَّفهلحديثوا.صحابي

383(.1)!الدارقطني"علل:وانظر

.(916)2/الأثير("لابن"النهايةانظر:أيضًا.بفتحهاوقيل)2(

أيضًاورواه."وامرأة"رجل:وفيةعمر،بنعبداللّهحديثمن(0194)برقم)3(

وابنعتيمبنمحمدوفيه)29372(.شيبةأبيوابن()82913الرزاقعبد

فيوالخطيب464(،)7/البيهقيضعفهوالحديث.ضعيفكلاهماالبيلمائي،

.(465)3/""التنقيحفيالهاديعبدوابن363(،)2/"الأوهام"موضح

(4711)ومسلم)5332(البخاريرواهلحديثوا.""فليطلق:المطبوعةالنسخفي(4)

عمر.ابنعن
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"طلِّقها".:فقالبَذائها،منوذكر...ئيامرأإنَّ:فقال،رجل!ممّوسأله

فستفعل.خيرفيهايكنفإنلها،وقُلْ"مُرْها:قالوولدًا.صحبةًلهاإنَّ:فقال

.(أحمد)1ذكره".امتَكضربَكظعينتَكتضربولا

ن["غيِّرها)2(:قال.لامسيدَتردُّلاتيامرأإن:فقالاَخرلمجرِووسأله

:قال.نفسيتتبعهاأنأخافئيإ:قال"طلِّقْها".:لفظوفي(".شئت

بها")4(.)3("استمتع

فيالصريحةُالمحكمةُالأحاديثُالمتشابهِالحديثِبهذافعورض

فقالت.فيهلذلكالمحرِّمينمسالكواختلفتالبغايا،تزويجمنالمنع

طائفة:وقالت.الفاحشةملتمِسُلا،الصدقةملتمِسُ:باللامسالمراد:طائفة

هوفهذا،زانيةعلىالعقدورودالمانعوإنمامؤثر،غيرالدوامفيهذابل

أعلاهما.لدقعالمفسدتينأخفِّالتزاممنهذابل:طائفةوقالت.لحراما

حينئذفأمرهحرامًا.فيواقعَهاعنها،يصبرَلاأنخافبمفارقتهاأمرلمافانه

ابنصححه(10)43داودأبووكذلك،صبرةبنلقيطحديثمن(63841)برقم(1)

.(1/014)عمر"دامسندفيجريروابن(،1/481)لحاكموا(،4501)حبان

وهو"غرِّبهْا"،عنمصحفًايكونانوأخشى.والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا2()

.وغيرهداود"بيأ"سننفيالوارداللفظ

"."فاش!ع:المطبوعةالنسخفي)3(

1،532)""الكبرىوفي)3465(""المجتبىفيوالنساثي2(،40)9داودأبورواه4()

فيكماأحمدضعفه.عباسابنحديثمن(،551)7/والبيهقي9562(،

"الصغرى"السننفيوالبيهقي،والنسائي272(،2/)لجوزيالابن"لموضوعاتا9

/3(.)37
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.بالسفاحمواقعتهامنفسادًاأقل1ُّ()النكاحبعقدمواقعتهاإذبإمساكها،

يثبت.لاضعيفالحديثبل:طائفةوقالت

لاأنهافيهوإنما.زانيةأنهاعلىيدلماالحديثفيليس:طائفةوقالت

لذلك.اللَّيانتعطيفهيذلك،نحوأوعليهايدهوضعَأولمَسهاممنتمتنع

لداعيإجابتهامعهيؤمنلاهذاولكن،الكبرىالفاحشةتعطيهأنيلزمولا

نفسهبأنأخبرهفلما.يريبهلامالىإيريبهلماتركًابفراقهافأمَره،الفاحشة

لمامفارقتهامنأرجحَإمساكهامصلحةَرأىعنها،لهصبرلاوأنهتتبعها،

أرجحلعلهوهذابإمساكها.فأمرَهيلمسها)2(-عمنانقباضهاعدممنيكره

أعلم.وادلّه)3(.المسالك

نيوإ-ئلاثًا4(:)تعني-طلَّقنيزوجيإن:فقالت،امرأة!مّوسألته

فلم،الثوبهُدْبةمثلُإلامعهيكنفلم،بيدخلوقد.غيرهزوجًاتزوجتُ

فقال؟الأوللزوجيأفأحِلُّشيء.لىإمنييصلولم،واحدةًهنةًإلايقرَبني

وتذوفيعسيلتَكالاَخَرُيذوقحتىالأوللزوجكتحِلِّينلا)ا:ع!يماللّهزسول

)5(.عليهمتفق".عسيلتَه

فيغلق،الرجلفيتزوَّجهاثلاثًا،امرأتهيطلِّقالرجلعنأيضًاع!ياّلهوسئل

للأولتحِلُّلا":قالبها.يدخلأنقبليطلِّقهاثمالستر،ويُرخي،الباب

(".النكاحعقد"بعد:المطبوعةالنسخوفي".النكاح"بعد:ك(1)

ا".تلمُّسها"عن:بك،)2(

.(102)صلمالمحبينا"روضة:وانظر)3(

المطبوعة.النسخفيوكذا"،يعني"ز:عداما)4(

سبق.وقدكأإدلَّهُعَنفَا،عائشةحديثمن(1)433ومسلم)5265(البخاري()5
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.(1)النسائيذكره.الاَخر"يجامعهاحتى

:قالثم".المحلِّل"هو:فقالالمستعار،التَّيسعنأ،24/]هجممموسئل

)2(.ماجةابنذكره".لهوالمحلَّلَالمحلِّلَاللّه"لعن

تطولانإحداكن"لعل:ققال،لمنعَميناكفرعنامرأة!شَرِووسألته

وولدًا،مالًامنهويرزقهازوجًا،اللّّهفيرزقها4(وتعنُس)يها)3(أبوبيناَيْمَتُها

أحمد)6(.ذكره."قطُّ)5(خيرٍيومَمنهرايتُما:فتقول،الغضبةَفتغضَب

،غضبانفقامجميعًا،تطليقاتثلاثامرأتهطلَّقرجلعن!ب!وّوسئل

يا:فقالرجل،قامحتى.؟"أظهركمبينوأنااللّه،بكتاب"؟يلعَب:قالئم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

والبيهقي()4776حمدأورواه.آدئَه!عكَئهُرَعمرحديثمن34(1)5برقم

قال،رزينبنلمساأوسليمانبنرزينأوسليمانبنرزينوفيه375(،)7/

ولا،رزينبنلمبسالحجةاتقوم!ولا(:413/)الكبيرداالتاريخ9فيالبخاري

""الميزانفيالذهبيوقالعمر".ابنمنولا،سالممنسماعهيدرىلالأنه،برزين

فيثابتمعناهولكن.النسائيايضًاضعفهلحديثوا.يعرفلا(:48)2/

المصنف.ذكركما""الصحيحين

تقدَّم.وقدعامر،بنعقبةحديثمن(1)369برقم

لخطية.االنسخمنأثبتكماإالمسند"وفيأبويها"،يدي"بين:المطبوعةالنسخفي

أيضًا.كفيوتصحف.العطفواودونمصحفًا""تعيشز:

خيرًا"."يومًاو"المسند،:المطبوعةالنسخوفي.الخطيةالنسخفيكذا

ورواه.عبدالأشهلبنينساءإحدىيزيدبنتاسماءحديثمن2756(1)برقم

لين.فيه،حوشببنشهروفيه4(.18)24/والطبرائي)366(الحميديايضًا

ووئقه،جماعةعنهروىمهاجر،وفيه(،0801)المفرد""الأدبفيالبخاريورواه

)823(.""الصحيحةفيالألبائيبمجموعهماصححهلحديثوا.حبانابن
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.(1)النسائيذكره؟أقتلُهألااللّهرسول

مجلسفيثلاثًاامرأتهالمطلببنيأخويزيدعبدبنرُكانةُوطلقَّ

طلَّقتها؟".))كيفع!ت!ه:اللّّهرسولفسألهشديدًا،حزناعليهافحزنواحد،

تلك"انما:قال.نعم:فقالواحد؟".مجلس"في:فقالثلاثًا.طلَّقتها:فقال

أنمايرىعباسابنفكانفراجَعها،:فال."شئتإنفارجعها)2(واحدة

:قالإبراهيمبنسعدحدثنا:فالأحمد)3(،ذكرهطهر.كلِّعندالطلاق

عن،الحصينبنداودحدثني:قالإسحاقبنمحمدعنأبي،حدثني

به،ويحتجالإسناد،هذايصحِّحوأحمد.فذكره،عباسابنمولىعكرمة

.الترمذيوكذلك

أبيبنيبعضأخبرني:قالجريجابنأخبرنا)4(:الرزاقعبدفالوقد

يزيدعبدُطلَّق:قالعباسابنعن،عكرمةعنع!يمّ،اللّّهرسوللىمو()ةرافع

فقالت:لمجر،النبيَّفجاءت،مُزَينةمنامرأةًونكح،ركانةأمَّوإخوتِهركانةَأبو

بينيففرِّقرأسها؛منأخذَتهالشعرةٍ،الشعرةهذهتغنيكماإلاعنييغنيما

مخرمةبينانقطاعفيةلبيد.بنمحمودعنأبيهعنمخرمةطريقمن()1564برقم)1(

""الكبرىفيالنسائيضعفهوالحديثلبيد.بنمحمودصحبةفيواختلف،وابيه

275(./)9لماالفتحدافيلحافظوا(،01/671)داالمحليدافيحزموابن(،5645)

"المسند".منوالمثبت"،واحدةتملك":الخطيةالنسخفي)2(

.إسنادهعلىالآتيالكلاممعتقدَّموقد2(51)4/عباسابنحديثمن)3(

"أنبأنالا.:المطبوعةالنسخفي(4)

و"مصنف(ب)ز،منأثبتماوالصواب.المطبوعةالنسخفيوكذادا،رافع"بني:ك()5

."الرزاقعبد

362



لجلسائه:قالثم،وإخوتهبركانةفدعاحميَّة)1(،!رِوّالنبيَّفأخذت.وبينه

.وكذا؟"كذامنهوفلانًايزيد،عبدمنوكذاكذامنهيُشبِه)2(فلانًاأن"أترون

أمَّامرآلك"راجعْ:فقال،ففعل"طلِّقْها".يزيد:لعبدلمجؤالنبيقال.نعمقالوا:

علمتُ،"قد:قال.اللّّهرسولياثلاثًاطلقتهائيإ:فقال."وإخوتهركانة

:]الطلاق!هولِعِدَّتِهِىفَطَلِّقُوهُنَّاَلنِّسَدطَفَقتُوُإِذَاالنَّبىُّ)لَأيُّهَاوتلا.راجِعْها"

،الرزاقعبدحدثنا:قالصالحبنأحمدحدثناداود)4(:أبوقال()3(.1

.فذكره

إسحاقابنمنيخافوالذي.إسحاقلابنمتابعةأخرىطريقةفهذه

إحدىفيعباسابنأفتىوبه.مذهبهوهذا.""حدَّثني:قالوقد،التدليس

لعمرموافقةالثلاثإمضاءعنهوصحَّ،ذلكعنهصحَّ.عنهالروايتين

أدلَّهُيينه)5(.رَ

بكر،أبيوعهد،عهدهفيواحدةكانتالثلاثأنلمجيمعنهصحوقد

الصحابةأنبُعدهمعيقدَّرماوغاية1ُكأدلَّةُعَنطُ)6(.رَعمرخلافةمنوصدرًا

أنهمعلىيدلفإنهكالمستحيلكانوإنوهذا.يبلغهولم،ذلكعلىكانوا

فتواهفهذه.به!يمهوأفتىوقد،بذلكالصدِّيقوحياةحياتهفييفتونكانوا

"."حميتة:المطبوعةالنسخوفي.النسخمنساقط"لاحميةلفظ(1)

.زفيالهاءوبتنوين"،داشبة:كز،2()

يجه0تخرتقدم)3(

2(10)69برقم(4)

الروايتين.تخريجتقدم5()

يجه.تخرتقدم)6(
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لذلك.معارضولابإليد،أخذكأنهأصحابهوعمل

وزجرًاعقوبةًالثلاثإنفاذعلىالناسَيحملأناللَّةُ!كَئهُرَعمرورأى

سائغًايكونأنغايتهاللَّة!عكَنهُ،رَمنهاجتهادوهذا.جملةًيرسلوهالئلالهم

أصحابهعليهوكانع!ت!م،اللّّهرسولبهأفتىماتركَيُوجِبولاراَها،لمصلحة

وباللّّهشاء!ماامرؤفليقلالحقائقظهرتوإذا)1(.خليفتهوعهدعهدهفي

التوفيق.

طالقفهيفلانةتزوجتُإن:قال)2(رجلٍعنع!مرب،24/]هوسئل

")3(0النكاحبعدإلاطلاقلافانه"تزوَّجْها،:فقالثلاثًا،

لاما"طلَّق:فقال،طالقفهيفلانةأتزوجيوم:قالرجلعنلمجيموسئل

الدارقطني.ذكرهما.(4")يملِك

!فإذالما.:المطبوعةالنسخفي(1)

لسياقأوفقوهولا،رجلع!يم"وسأله:لمطبوعةاالنسخوفي.الثلاثالنسخفيكذا2()

لحديث.ا

أبيحديثمن(134)9/""التحقيقفيلجوزياوابن)8793(الدارقطنيرواه)3(

وابنالمزيالحديثوضعفجدًّا.ضعيف،قرينبنعليوفية.الخشنيثعلبة

256(،)25/""التوضيحفيالملقنوابن2(،80)3/""التنقيحفيالهاديعبد

.(481)داالمنظوم"الدرفيقطلوبغاوابن2(،4/9)"!الإصابةفيلحافظوا

ابنحديثمن(135)9/لجوزياوابن34(26/)العقيليوكذلك)3793(،برقم(4)

فيالهاديعبدوابنوالمزي،العقيليضعفه.وضاع،الواسطيخالدأبووفيهعمر.

!الفتح"فيوالحافظ2(،40)2/التنقيحفيوالذهبي2(،80)3/!"التنقيح

/9(.)692
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وبينبينيتفرِّقأنوتريد،زوَّجتنيئيمولاإن:فقالعبد،كيموسأله

عبيدهميزوِّجونأقوامبال"ما:وقال،عليهوأثنى،اللّهفحمِد.تيامرأ

".بالساقأخذمَنالطلاقَيملكإنماألا؟بينهاأنَّيفرِّقوايريدونثم[ماءهم،

.(1)الدارقطنيذكره

امرأتهمالبعضيأخذأنيصنلحهل:قيسبنثابتءلمجيموسأله

فقالبيدها.وهما،حديقتينأصدَقتُهاقدئيفإ:قال"."نعم:قالويفارقها؟

2(.داود)أبوذكره."وفارقها))خذهما،:لمجيهالنبيُّ

أنها)3(:البخاريذكرهكمافراقهوتحبُّع!ير،النبيلىإشكتهقدوكانت

ولكنيدين،ولاخلُقفيعليهأعيبماقيسبنثابتُادلّه،رسوليا:قالت

فقال.نعم:قالت.؟"حديقتهعليه"أترُدِّين؟ققال.الإسلامفيالكفرأكره

".تطليقةوطلِّقها،الحديقة))اقبل:لمجيماللّّهرسول

فأمرهبغضا.أطيقةولا،الإسلامفيالكفرأكرهئيإ)4(:ماجهابنوعند

لحجاحاأبووفيه.36(0)7/البيهقيوكذلك،عباسابنحديثمن993(1)برقم(1)

لهيعة،ابنطريقمن2(810)ماجهابنورواه.ضعيفكلاهما،أيوببنوموسى

646(.)2/"المتناهية"العللوانظر:.البيهقيلحديثاوضعَّف.لينفيه

الرزاقوعبد22()27داودأبوورواهاكأيلَّةُعَنهَا.رَعائشةحديثمن(22)28برقم2()

بيأ"صحيح:عليهوالكلامللطرقانظر(04280)حبانابنصححه(.1)1762

.(0391)"لأماداود-

)5273(.عباسابنحديثمن)3(

البيهقياعله313(.)7/البيهقيوكذلك،عباسابنحديثمن2(0)56برقم4()

.(02)36لإرواءلماا":انظر.لإرسالبا
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يزداد.ولا،حديقتهمنهايأخذأنع!م!هالنبيّ

.واحدةحيضةتتربَّصأنأفتاها!مالنبيأن(:1)النسائيوعند

.واحدةحيضةً)3(تعتدَّأنأمرهاغ!والنبيَّأنداود)2(:بيأوعند

ذلكعلىفجاءتزوجها،طلاقادَّعتإذاالمرأةأن!رَوّالنبيوأفتى

نكَلوإنالشاهد،شهادةبطلتحلففإنزوجُها،استُحْلِفعدلبشاهد

روايةمن(4)ماجهابنذكره.طلاقهوجازآخر،شاهدبمنزلةفنكوله

")6(."صحيحهفيمسلملهروىوقد(.التِّنِّيسي)ْسلَمةأبيبنعمرو

فصرا

:قاليكفِّر.أنقبلعليهاوقعثم،امرأتهمنظاهَررجلعنع!يموسئل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

(02)58ماجهابنأيضًاورواهمعوذ.بنتالربيعحديثمن34()79برقم

طرقلهإنهالمؤلفقولسبقوقد،صحيحلحديثوا672(.4/2)نيوالطبرا

بعضًا.بعضهايصدق

والدارقطني(،1)188الترمذيأيضًاورواه.عباسابنحديثمن2(22)9برقم

ورواه.ضعيف،مسلمبنعمرووفيه(.054)7/والبيهقي(،2604)3633،

داود.أبورجَّحهمرسلًا،(04)27والدارقطني(1)1858الرزاقعبد

"."بحيضة:المطبوعةالنسخفي

.(04،0434)48الدارقطنيوكذلك،عمروبناللّهعبدحديثمن2()380برقم

"والأحكام"السننفيوالضياء(،1)992لابنه"االعللفيحاتمأبوضعفه

22(.1)1"!الضعيفةفيوالألباني267(،)5/

كانتكماالكلمةصورةزناسخحاكىوقد.المطبوعةالنسخمنساقط""التنيسي

"كذا".:فوقهاوكتبحروفها،همالبااصلهفي

لجماعة.الهروىأنه(15)22/"الكمالتهذيب"وفي(110)95الحديثانظر
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ضوءفيخلخالهَارأيتُ:قالاللّه؟".يرحمكذلك،علىحملك"وما

)2(.صحيح(.1")وجلعزاللّّهأمَركماتفعلحتىتقرَبْهالا":قال.القمر

فتكلَّمرجلًاامرأتهمعوجدرجلًاأنلو:فقال،رجل!يموسأله

"،افتح"اللهم:فقال!غيظعلىسكتَسكتَأو،قتلتموهقتَلأو،جلدتموه

فجاء،الناسبينمنالرجلُذلكبهفابتلي.اللعاناَيةفنزلتيدعو؟وجعل

)3(.مسلمذكرهفتلاعنا.!ك!ن!واللّّهرسوللىإوامرأتههو

وإنَّاأسودَ،غلامًافراشيعلىولدتئيامرأإن:فقالرجل،!ي!وسأله

:قالنعم،:قال.[بل؟"منلك"هل:قال.قطُّأسودفينايكنلمبيتأهلُ

:قال.نعم:قال.أورَقُ)5(؟"فيها"هل:قالحُمْر)4(.:قال."نها؟ألوا"فما

هذاابنك"فلعل:قال.عِرقٌنزعهيكونأنعسى:قالذلك؟"كان"فانى

)6(.عليهمتفق."عِرْقذزعَه

ماجهوابن3(،4)57والنسائي(،11)99والترمذي2(،22)5داودأبورواه(1)

(34)58والنسائي(5211)5الرزاقعبدورواه0عباسابنحديثمن2(،650)

.(571)8/المنير"البدر"فيالملقنوابن،الإرسالالنسائيورجَّح.مرسلًا

2(.40)2/لحاكمواالترمذيالوصلوصحح

."صحيحداحديث:المطبوعةالنسخوفي.الثلاثالنسخفيكذا2()

)5914(.مسعودبناللّهعبدحديثمن)3(

حمر"."سود:ك)4(

فيكما"أورق"من:المطبوعةالنسخوفي.القافبضمزفيوضبط،كز،فيكذا)5(

".الصحيحين"

لابنهناالواردواللفط،هريرةبيأحديثمن(0051)ومسلم53(50)البخاري)6(

لحديث.اتقدَّموقد2(.00)2ماجه
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المرأةِوأخذِأبدًا،يجتمعالاوأنالمتلاعنين،بينبالفرقةوحكَم

منعلىالحدِّووجوبِ،بأمهلحاقهوإأبيهمنالولدنسبوانقطاعِصداقَها،

ولاكسوةولانفقةيلزمهلاوأنه،الزوجعنالحدِّوسقوطِ،أمَّهقذَفأوقذَفه

)1(.الفرقةبعدسكنى

حتىتيامرأمنظاهرتُ:فقال،البياضيصخربنسلَمةكيروسأله

ليانكشفإذليلةذاتتخدُمنيهيفبينا)2(أ،]246/.رمضانشهرينسلخ

أنا:فقلت؟".سلمةيابذاك"أنت:فقال.عليهانزوتُأنألبثفلمشيء،منها

"حرِّرْ:قال.اللّّهأراكبمافيَّفاحكموجل،عزاللّّهلأمرصابرفأنا،بذاك

صفحةَوضربتُغيرَها،رقبةًأملِكمالحقبإبعثكوالذي:قلت."رقبةً

إلاأصبتُالذيأصبتُوهر:فقلت."متتابعينشهرين"فصُمْ:قال!رقبتي

والذي:قلتمسكينًا"0ستِّينبينتمرٍمنوَسْقًا"فاطعِمْ:قال؟الصياممن

إلى"فانطلِقْ:قال.طعاممنلناماوحشَين)4(بِتنالقد)3(،بالحقبعثك

منوَسْقًامسكينًاستينفأطعِمْ.إليكفليدفعهازُرَيق،بنيصدقةصاحب

عندكموجدتُ:فقلت،قوميلىإفرجعتُ.بقيتَها"وعيالكأنتوكُلْتمر،

وأمر،الرأيوحسنَالسعةَلمجمّادلّّهرسولعندووجدت،الرأيوسوءَالضيقَ

أحمد)5(.ذكره.بصدقتكملي

22(.)56داودأبورواهالذيعباسابنحديثفيكما(1)

فبينما".9:المطبوعةالنسخفي)2(

"نبيًّا".:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)3(

جائعين.:يعني(4)

والترمذي22(،)13داودأبوورواه0صخربنسلمةحديثمن(16421)برقم)5(

-يساربنسليمانبينبالآنقطاعالبخاريأعله.2(0)62ماجهوابن331(،0)
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الصامتبنأوسزوجهاإن:فقالت،مالكبنتخولةع!م!موسألتة

فيهيجادلهالمجيماللّهورسولُ،!م!ماللّّهرسوللىإوشكتهمنها،ظاهَر

سَمِعَ)تَذ:القرآننزلحتىبرحتفما".عمُّكِابنفإنه،اللّه"اتقي1(:)ويقول

."رقَبةًيُعتِقُ":فقال.أ1:لمجادلة]الآياتا2(!)زَؤجِهَافِىتخدِلُكَاًلَّتىقَولألئَهُ

منبهماكبيرشيخإنه:قالت."متتابعينشهرين"فيصوم:قإليجد.لا:قالت

به.يتصدَّقشيءمنعندهما:قالت.مسكينًا"ستين"فليطعِم:قال.صيام

بعَرَقٍ()ْأعينهئيفإ،اللّهرسولياقلتُ)4(:تمر.من)3(بعَرَقٍساعتَهفأُتيَ

لى[وارجعيمسكينًا،ستِّينعنهبهافأطعِمي،اذهبي!أحسنتِ"قد:قالآخر.

داود)6(.وأبوحمدأذكره."عمِّكابن

صدرَاللّّهأنزلالصامتبنأوسوفي-واللّّهِ-فيَّ:قالت:أحمدولفظ

.(521)8/المنيردا"البدرفيالملقنوابن،الترمذيذكرهكماصخربنوسلمة

دا.دابقوله:المطبوعةالنسخفي(1)

.!أدتَهِ-إِلَى):زيادةلمطبوعةاالنسخفي2()

داوددا.بيأ!سننفيجاءكماصاعًا،ستون:العرَق)3(

لا.لاقالتلىإيغيرهأنالمؤلفوفاتالنسخفيكذا(4)

".أعينهني"إ:المطبوعةالنسخوفي.""لأعينه:ب،ك)5(

والببهقي(،4)927حبانوابن2(،412)داودوأبو273(،1)9حمدأرواه)6(

شاهدوله.يُعرَفلا،اللّهعبدبنمعمروفية.ثعلبةبنتخولةحديثمن938()7/

ضعيف.،ليالثماحمزةبيأطريقمنآخروشاهد938(،)7/البيهقيعند

وانظر:.(433)9/داالفتح"فيلحافظاوحسنه،حبانابنصححهلحديثوا

.(02)87"لإرواءا"
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وضجِر.خلقُهساءقدكبيرًاشيخًاوكان،عندهكنتُ:قالت.المجادلةسورة

أمي.كظهرعليَّأنتِ:فقال،فغضببشيء،فراجعتُهيومًا،عليَّفدخل:قالت

عنيريدئيهوفاذاعليَّ،دخلثم،ساعةًقومهناديفيفجلس،خرجثم

قلتَوقدليَّ،إتخلصُلا،بيدهخُوَيلةنفسُوالذيكلَّا!:قلتُ:قالت.نفسي

منه،فامتنعتُفوائبَني،:قالت.بحكمفيناورسولهادلّهجكمحتىقلتَما

بعضلىإخرجتُثم.عنِّيفألقيتُهالضعيفَ،الشيخَالمرأةُتغلببمافغلبتُه

لمجم،اللّّهرسولَجئتُحتىخرجتُثمثيابها،منهافاستعرتُئي،جارا

منألقىماإليهأشكوفجعلتُ.منهلقيتُمالهفذكرتُ،يديهبينفجلستُ

كبير،شيخعمِّكِابنُخويلةُ،"يا:يقولمج!ب!ماللّهرسولفجعل.خلقهسوء

!وّاللهرسولَفتغشَّى.القرآننزلحتىبرحتُمافواللّّه:قالت(".فيهاللّّهفاتقي

وفيفيكاللّّهأنزلقد،خويلة"يا:فقال،عنةسُرِّيَثم،يتغشَّاهكانما

إِوَوَ!مثتَكِل-زَوْجهَافِىتخدِلُكَاَئَىَقَولاَدلَّهُسَمِعَ!الوقَذ:عليَّقرأثم."صاحبك

رسولفقال:قالت،.4-1:]المجادلة!أَليمعَذَاب!وَلِفبهَفِرينَ:قولهلى!المحهِ!

.تقدممانحووذكر."رقبةًفليُعتِقْ))مُريه:!م!ماللّّه

لهونثرتُ،شبابيأكَلَادلّهرسوليا:قالتأنها(:)1ماجهابنوعند

أشكوئيإاللهم.منِّيظاهَر-ولديوانقطع،سنِّيكبِرت)2)إذاحتى،بطني

الاَيات.بهؤلاءالسلامعليهجبرائيلنزلحتىبرحتفما.إليك

نيوالألبا(،2184/)لحاكماصححه!آدلَّهُعَنقَا.عإئشةحديثمن2(0)63برقم(1)

.)02)87لمالإرواءا"في

الخطية.النسخمنأثبتكما""السننوفي"كبر".:المطبوعةالنسخفي)2(
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فصل

العِدَدفيص!روفتاويهفي

بعدحملَهاووضعتزوجهاماتوقد،سألتهالأسلميةسُبَيعةأنثبت

وضعتُحينحللتُقدئيأ!يماللّّهرسولئيفأفتا:قالتب(]246/.موته

كيف،سئلتأنها)2(البخاريوعند(.1لي)بداإنبالتزويجوأمرئي،حملي

أنكِح.أنوضعتُإذائيأفتا:قالتخميم؟اللّّهرسولأفتاها

حامل:وهي،لهفقالت،العوامبنالزبيرعندعُقبةبنتكلثومأموكانت

وقد،فرجع.الصلاةلىإخرجثم،تطليقةفطلَّقها.بتطليقةنفسيطيِّب

عنفسأله!،النبيَّأتىثم!اللّّهخدَعكِخدعتِني)3(لها:فقإل.وضعت

)4(.ماجهابنذكرهنفسها".لى[اخطُبْهاأجلَه،الكتابُ"سبق:فقال،ذلك

لهأعبُدٍطلبِفيخرجزوجيإن:فقالت،مالكبنتفُريعةخميموسألتة

لىإترجعأنفسألته.فقتلوه،لحِقَهم(القَدُوم)ْبطرفكانإذاحتَّىأ!لقُوا،

اللّّهرسوللهافقال.نفقةًولا،يملكهمسكنًالييتركلمزوجيإن:وقالت،أهله

المسجد-فيأو-الحُجرةفيكنتإذاحتىفانصرفتُ:قالت."))نعم!و:

يجه.تخرتقدم(1)

.(531)9برقم2()

لها؟ما:"فقال:ماجهابنولفظ.المطبوعةالنسخفيوكذا"،"خدعتيني:ب،ك)3(

!لما.اللّهخدَعهاخدعَتْني

ورواهبينهما.منقطعوهوالزبير،عنمهرانبنميمونطريقمن2(0)26برقم4()

أعلمواللّه،كذلكمنقطعوهو،كلثومأمعنميمونطريقمن(124)7/البيهقي

2(.1)17الإرواء""فينيالأبىصححهذلكومع.بالصواب

المدينة.منأميالستةعلىموضع27(:4/)"الحديثغريبفي"النهايةفي)5(
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فرددتُقلتِ؟"."كيف:فقال،لةقنُوديتُبي،أمرَأوع!رر،اللّّهرسولنادائي

".أجلَهالكتابُيبلغحتىبيتكفي"امكئي:فقال،لةذكرتُالتيالقصةعليه

فسألني،ليَّإأرسلعثمانكانفلماوعشرًا.أشهرأربعةفيهفاعتددتُ:قالت

.()1السننأهلذكرهصحيححديث.بهوقضى،فاتَّبعه،فاخبرته،ذلكعن

بنتجميلةُ()2(و]هيشمَّاس،بنقيسبنثابتامرأةَع!هوأفتي

حيضةتتربَّصأنلمجفَرِوالنبيفامرهازوجها،مناختلعتلماأُبيِّبناللّّهعبد

ابنعنوالترمذيداودأبيوعند)3(.النسائيذكرهبأهلها.وتلحق،واحدة

تعتدأن!ي!مالنبيفأمرهازوجها،مناختلعتقيسبنثابتامرأةأن:عباس

)4(.حيضة

اددّهالنبيعهدعلياختلعتأنهامعوِّذبنتالرُّبَيِّععن()ْالترمذيوعند

حديث:الترمذيقال.بحيضةتعتدَّأن-أُمِرَتأو-عفتيِمالنبيُّفأمرهاغ!مر

بحيضة.تعتدَّأنامِرتأنهاالصحيحالربيع

،(021)7والترمذي23(،00)داودوأبو28(،/4)5حمدوا(،1/195)مالكرواه(1)

المنير،البدر"فيكماالذهليصححه2(.130)ماجهوابن353(،0)والنسائي

فيالبرعبدوابن2(،80)2/لحاكموا(،24)29حبانوابن،والترمذي2(،47)8/

393(0)5/"الوهم"بيانفيالقطانوابن،الملقنوابن27(،1/2)"التمهيد"

عليالنصسبقوقد.ثابتامرأةهيجميلةفان"النسائي"سننمنلازمةزيادة)2(

.الصواب

0تقدموقد3(4)79برقم)3(

يجه.تخرتقدَّم(4)

وتقدم،الترمذيصححه،صحيحوسندهيسار،بنسليمانطريقمن(1)185برقم)5(

الحديث.علىالكلام
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مناختلعتُ:قالتالرُّبَيِّععن-لهواللفظ-ماجهوابنالنسائيوعند

عليكعِدَّةلا:فقالالعِدَّة؟منعليَّماذا:فسألتُ،عثمانجئتُثم،زوجي

قالت:.حيضةًتحيضدحتىعندهفتمكئينبكعهدحديثَيكونأنإلا

تحتوكانت،المَغَاليَّةمريمفي!ك!رِواللّّهرسولقضاءَذلكفيتبِعوإنما

منه)1(.فاختلعتقيس،بنثابت

فضر

فقال،الغلامفيزَمْعةبنوعبدوقاصبيأبنسعد!ي!هإليهواختصم

وقال.شبَههلىإانظر.ابنهأنهليَّإعهِدوقاصبيأبنعتبةأخيابنهوسعد:

لىإ!ي!اللّّهرسولفنظر.وليدتهمنبيأفراشعلىوُلدأخي،هو:زمعةبنعبد

وللعاهر،للفراشالولدعبد.يالك"هو:فقال،بعتبةبيِّنًاشبَهًافرأى.شبَهه

)3(.عليهمتفق.قطُّسودةَ)2(يرفلم(".سودةيامنهواحتجبيالحجر.

عبد".ياأخوك"هو)4(:البخاريلفظوفي

(".باخلكفليس،سودةيامنة"واحتجبي):)ْالنسائيوعند

يجه.تخرتقدم(1)

وهو.المطبوعةالنسخفيوكذا("،سودةتره"فلم:ب،كوفيمضبوطًا.زفيكذا2()

2(.2)18البخاريعنداَخرلفظ

اللَّه!عَنهَا.رَعائشةحديثمن(1)457ومسلم)6765(البخاري)3(

)3043(.برقم4()

وأبو(،4)958الدارقطنيأيضًاورواهالزبير.بناللّهعبدحديثمن)3485(برقم)5(

وضعفه.يعرفلاالزبير،بنيوسفوفيه87(.)6/والبيهقي)6813(،يعلى

38(./21)داالفتح"فيلحافظاوحسنه،البيهقي
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فإنهمنهفاحتجبيأنتِوأما.فلهلميراثا"أما(:1أحمد)الإماموعند

باخ".لكِليس

وأمر،الفراشبموجبعملًاالفراشلصاحببالولدوأفتىفحكَم

للشَّبَه)2(،("باخلكِ"ليس:وقال،بعتبةبشبَههعملًامنهتحتجبأنسودة

وأن،فراشالأمَةأنع!يالهفتواهفتضمنت.الميراثأأ]247/فيأخًاوجعله

الرضاعة،فيتتبعَّضكمابالاشتباهعملًاالواحدةالعينفيتتبعَّضالأحكام

ولدفيوكما؟والنفقةالميراثدونوالمَحْرَمية،لحرمةابهايثبتوثبوتهُا

نأمنأكثرذلكونظائر.الميراثفيولدًاوليس،التحريمفيولدٌهوالزنا،

التوفيق.وبادلّّه)3(.والفتوىلحكمابهذاالاخذفيتعيَّن.تذكر

زوجُها،عنهاتوفِّيابنتيإن،اللّهرسوليا:فقالت،امرأةغ!يموسألتة

ثلاثًا.أومرتينلا")ا!ر:اللّّهرسولفقالأفنكحُلها؟عينها،اشتكتوقد

)4(.عليهمتفق

)1(

)2(

)3(

)4(

)6813(.يعليوأبو(،01382)الرزاقعبدأيضًاورواه(1610)27المسندلما"في

وضعفهالزبير.بنيوسفبينهماأنةوالصحيحوالزبير،مجاهدبينمنقطعوهو

وانظر37(./)12""الفتحفيكماوالنووي028(،)3/"السنن"معالمفيالخطابي

"المسند".محققيتعليق

تصحيف.،دااللشبهة:المطبوعةالنسخفي

فيالمسألةوعلىعليةالقولأفاضوقد،الحديثعليالكلاممنطرفسبققد

أيضًاوانظر372(.367-)5/المعاد"و"زاد829(-979)2/"السننتهذيب"

الحكمية"و!الطرق(5381)4/الفوائدداو"بدائع5(145/)"الذمةأهل"أحكام

/2(.)588

آدلَّهُ!عَفَا.رَسلمةأمحديثمن(1)488ومسلم)5336(البخازي
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تُحِدُّفإنهازوجعلىإلا،ثلاثفوقميَتعلىتُحِدَّأنالمرأة!يمومنع

مصبوغًا.ئوبًاتلبسولا،تطيَّبولا،تكتحلولاوعشرًا؛أشهرأربعة

متفقأظفار.أوقُسْطٍمننُبْذةٍفياغتسلتإذاطهرهافيلهاورخَّص

)1(.عليه

".تختضب"ولا)2(:والنسائيداودبيأوعند

".تمتشط"ولا)3(:النسائيوعند

ولا(،الممشَّقة)هولا،الثيابمنالمعصفَرتلبَس"لاأحمد)4(:وعند

".تكتحلولا،تختضبلا،الحُلِيَّ

سلمة،أبوتوفيلماصَبِرًاعينها)6(علىاكأيلَّهُعَئهَارَسلمةأموجعلت

يشُبُّ"إنه:قال.طيبفيهليسصَبِرٌهوإنما:قالت؟سلمةأمياهذاما:فقال

اكأيلَّهُعَ!فا.رَعطيّةامحديثمن()389ومسلم(2534)البخاري(1)

لهذاالشيخينإسنادوهو،حسانبنهشامطريقمن23(0)2داودأبورواه)2(

صحيحوإسناده،حفصةعن،عاصمطريقمن)3536(النسائيوعند.لحديثا

أيضًا.

الشيخين.بإسنادأيحفصةعنهشامطريقمن3534()برقم)3(

سلمة.أمحديثمن3535(،)والنسائي23(،40)داودوأبو2(،1586)برقم(4)

237(،)8/المنير""البدرفيالملقنابنوحسنه043(،)6حبانابنصححه

238(.)3/""التلخيصفيلحافظوا

تحريف."،"الشقة:كوفي.الثوببهيصبغأحمرطينوهو،بالمِشْقالمصبوغةهي5()

"!الممشَّقةاالشقة:المطبوعةالنسخوفي

الخطية.منأثبتكما""السننوفي"عينيها("،:المطبوعةالنسخفي)6(
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فإنهبالحناء،ولابالطِّيبتمتشطيولا.بالليل[لاتجعليهفلاالوجهَ

بهتغلِّفين"بالسِّدر:قالاللّه؟رسولياأمتشطشيءبأيِّ:قلت(".خضاب

(1وتنزِعية)بالليللاإتجعليه"فلاداود:بيأوعند.النسائيذكره."رأسَك

2(.)بالنهار"

تَجُدُّتخرجهل:طُلِّقتوقد،ادلّهعبدبنجابرخالةغ!ت!موسألته

معروفًا".تفعليأوتتصدَّقيأنعسىفإنك،نخلَك"فجُدِّي:فقالنخلَها)3(؟

)4(.مسلمذكره

فطر

وكسوتهاالمعتدةنفقةفيلمجن!الهفتواهفي

السكنىفيفخاصمته،البتةزوجُهاطلَّقهاقيسبنتفاطمةأنثبت

وفي.نفقةولاسكنىلييجعلفلم:قالت!يرّ.اللّّهرسوللىإوالنفقة

منعلىوالنفقةالسكنىانماقيس،اكلبنت"يا:قالع!م!مالنبيأن""السنن

للتخفيف.النونبحذف""السننفيكذا(1)

امها.عنأسيدبنحكيمامحديثمن)3537(والنسائي23(،0)5داودأبورواه2()

"المحلى"فيحزمابنضعفهوالحديث.مجهول،الضحاكبنالمغيرةوفيه

"التلخيصفيكماوالمنذري223(،)3/(""الأحكامفيالحقوعبد277(،/01)

923(.)3/الحبير"

وهما.المعجمةبالذالئيياْفيما"ودافجُذِّيتجذّ(""ز:فيو.ثمرَهقطع:النخلَجدَّ)3(

بالمهملة."مسلم"صحيحفيالروايةولكن،بمعنًى

.(1)483برقم)4(
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والسكنىالنفقة"انما:أيضًا2()وعنده.(1حمد)أذكره.("رجعةلةكانت

فلا،رجعةعليهالهيكنلمفإذا.رجعةعليهالهكانتمازوجهاعلىللمرأة

".سكنىولانفقة

لييجعلقلمثلاثًا،زوجيطلَّقني:عنها(")3(مسلم"صحيحوفي

نفقة.ولاسكنىع!وِرادلّّهرسول

علي)5(معخرجحفصبنعمروأباأنأيضًا:)4(لمسلمروايةوفي

أبيبنعياشوأمرطلاقها،منبقيتبتطليقةامرأتهلى[فأرسل،اليمنلىإ

تكونأنإلا،نفقةلهاماوادلّّهفقالا:عليها،ينفقاأنهشامبنوالحارثربيعة

فاستأذنته."لكِنفقة"لا:فقالقولهما،لهفذكرتلمجيم،النبيَّفأتتحاملًا.

مأابن"عند:فقالاللّّه؟رسولياأين:لهفقالتلها،فأذن،الانتقالفي

أنكحهاعدَّتهُامضتفلمايراها.ولاعندهثيابهاتضع،أعمىوكان".مكتوم

.(0841/04)مسلمعندوهو273(.14)لمسندلا"افي(1)

مجالدوفيه)367(.لحميدياو(012)26الرزاقعبدوكذلك271(،00)برقم)2(

كثيروهو،الشعبيعنزائدةبيأبنزكرياوتابعه.ضعيفومجالد،الشعبيعن

سندهوفي489(،4/2)نيالطبراعنديزيدبنسعيدوتابعه.الشعبيعنالتدليس

ضعيفوهو)5293(،الدارقطنيعندالجعفيجابروتابعه.ضعيفبار،بنبكر

دارجعةعليهالهكانتمازوجهاعلىللمرأةوالسكنىالنفقةإنما":قولهفزيادة.أيضًا

"المسنددا.محققيتعليقانظر.ضعيفة

42(.)0148/برقم)3(

41(.)0148/برقم)4(

طريف.تحريفإ،معلىإمع:ب،ك)5(
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عنيسألهاذؤيببنقَبيصةَمروانُإليهافأرسلزيد.بنأسامةَع!ييهالنبي

سنأخذ،امرأةمنإلالحديثاهذانسمعلم:فقال.فحدَّثتة،الحديث

قولُبلغهاحينفاطمةفقالتعليها.الناس]247/ب(وجدناالتيبالعصمة

وَلَايوتِهِنَّمِنتُخرجُوهُفَّ)لَا:تعالىقال،القرآنوبينكمبيني:مروان

أمرفأيُّ،مراجعةلهكانتلمنهذا:قالت(.1:]الطلاق!الآيةيَخْرُتجرر

؟الثلاثبعديحدُث

.بالمعروفوكسوتهنرزقهنالرجالعلىللنساءبأنع!يمّالنبيوأفتى

.(1)مسلمذكره

تاكلون،مما"أطعِموهن:فقالنسائنا؟فيتقولماجم!:وسئل

)2(.مسلمذكره.("تقبِّحوهنولا،تضربوهنولاتلبسونَّ.مماواكسُوهن

شحيح،رجلسفيانأباإن:فقالت،سفيانبيأامرأةهند!يالهوسألته

يعلم.لاوهومنةأخذتُماإلاوولدييكفينيماالنفقةمنيعطينيوليس

)3(.عليهمتفق".لمعروفباوولدَكيكفيكِما"خذي:قال

لمجييهالنبيحجةوصففيادلّهعبدبنجابرحديثمن(12)18بر!(1)

داودلماأبي"سننفيلحديثاأنوالصواب.والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا2()

المعاد"زاد"فيالمصنفذكركماأبيةعنالقشيريمعاويةبن!يمعن2(41)4

للطبراني"و"الأوسط19(،0)6للنسائي"الكبرى"السننفيأيضًاوهو(.438)5/

عنحسينبنسفيانطريقمن592(،)7/للبيهقي"الكبرىالسننودا(،)1657

"صحيحانظر!.القشيريمعاويةجدهعنأبيهعنحكيمبنسعيدعنالوراقداود

.(1186)"الأم-داودبيأ

كأإددَّهُعَمقا.عائشةحديثمن(4171)ومسلم22(11)البخاري)3(
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أمورًا:الفتوىهذهفتضمنت

ولمتقديرَها،ينفيالمعروفبل،مقدَّرةغيرالزوجةنفقةأن:أحدها

ولاالتابعينولاالصحابةولا!تمادلّّهرسولزمنفيمعروفًاتقديرُهايكن

.(1)تابعيهم

.بالمعروفكلاهماالولدنفقةجنسمنالزوجةنفقةأن:ئيالثا

.أولادهبنفقةالأبانفراد:الثالث

فللزوجة،عليهالواجبةالنفقةيبذللمإذاالأبأوالزوجأن:الرابع

.لمعروفباكفايتهمقدريأخذواأنوالأولاد

يكنلمزوجهامالمنكفايتهاأخذعلىقدَرتإذاالمرأةأن:الخامس

سبيل.الفسخلىإلها

فيهفالمرجعُ،الواجبةلحقوقامنورسولهاددّهيقدِّرهلمماأن:السادس

.العرفلىإ

غِيبةً،يكونلاالشكايةحالَفيههوبمالخصمهالشاكيذمَّأن:السابع

عليه.بإقرارهسامعُهولابهيأثمفلا

فلمستحقِّهظاهرًا،ثبوتهسببوكان،عليهالواجبمنعمنأن:الثامن

إذاالضيفَبهوأفتىهندًا،عيَه!النبيُّبهأفتىكما؛عليهقدرَإذابيدهيأخذأن

"ليلةُ:قالأنه!يمعنة)2(داود"أبي"سننفيكماعليهنزلمَنيَقْرِهلم

.(5/374)"لمعادازاددا:وانظر(1)

ماجه-وابن(،17172)حمدأأيضاورواه.كريمةبيأحديثمن375(0)برقم2()
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انَّشاء،عليهدَينًاكانمحرومًابفنائهاصبحفإن.مسلمكلِّعلىحقالضيف

لمفإن.أنَّيَقْرُوهفعليهمبقومنزل"من:لفظوفي(".تركهشاءوان،اقتضاه

.(1(")قِراهبمئليُعْقِبَهمأنفلهيقْرُوه

فيلمجؤالنبيبه)2(أفتىكم!ذلك،لهيجُزلمخفيًّاالحقسببُكانوإن

)3(."خانكمَنتخُنولا،ائتمنكمنلىاالأمانة"أدِّ:قوله

:قال("."أمُّك:قال؟صَحابتيبحسنالناسأحقُّمن:رجل!يوِروسأله

"."أبوك:قال؟منثم:قال("."امُّك:قال؟منثم:قال.""أمُّك:قال؟منثم

)5(."فادناك،"أدناك:مسلمزاد)4(.عليةمتفق

ول!م،ل!بالطاعة:أيضاوقالالبِرِّ.أرباعث!ثةللأمحمد:أالإمامقال

البِرِّ)6(.أرباعثلاثة

وابن57(،)9/""المحجموعفيالنوويصححه(.791)9/والبيهقي)3677(،

.(915)4/""التلخيصفيوالحافظ4(،80)9/المنيرلما"البدرفيالملقن

حديثمن668(،0/2)نيوالطبرا(،4046)داودوأبو(،17417)حمدأرواه(1)

إالصحيحة":والطرقللشواهدانظر.صحيحوالحديث.كربمعديبنالمقدام

0(1952)"لإرواءاو"2(402)

المطبوعة.النسخمنساقط""به)2(

مرتين.تقدم)3(

ا!عَئهُددَّهةهريرةأبيحديثمن)2548(ومسلم7195()البخاري)4(

أدناكَإثم:الصحيحولفظ..("..ادناكإثم:المطبوعةالنسخوفي.النسخفيكذا)5(

."أدناكَ

أخرجه=الأولوالقولايضًا.6923()5/"السننتهذيب"فيالمصنفنقلهما)6(
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".فالأقربالأقرب"ثم:قال(1حمد)أالإماموعند

،وأباك"امَّك":قالأ!برُّ؟منبمد:النبيَّسألرجلًاأنداودبيأوعند

ورحِمٌ،واجبٌحقّ؛ذاكيليالذيومولاك،ومولاك،وأخاك،وأختك

.(2)"موصولة

)3(الحضانةفيفصل

قضايا:خمسفيهالمجي!اللّّهرسولقضى

طالب،أبيبنجعفرتحتوكانتلخالتها،حمزةبابنةقضىإحداها:

فيالأممقامالخالةأنالقضاءهذافتضمَّن")4(.الأمبمنزلة"الخالة:وقال

(.)ْجاريةكانتإذاحضانتهايُسقِطلاتزوُّجهاأ(2/]48وأن،الاستحقاق

هوفيةفاختصم،يبلغلمصغيرلهبابنجاءرجلًاأن:الثانيةالقضية

الأموأجلسهاهنا،الأبَ!يماللِّّهرسولُفأجلسَ.الأمتُسلملمو،وأمه

:يقالكانأنهالمعتمربنمنصورعن476()2/إالزهددافيالسريبنهناد

."...للأمألم

.جدهعن،أبيهعن،معاويةبنحكيمبنبهزحديثمن023()33/لاإمسندهفي(1)

والبيهقي(،023الكبير)7/"التاريخفيوالبخاري(،0415)داودابورواه2()

فيبالإرسالحاتمأبووأعلَّه.جدِّهعنمنفعةبنكليبحديثمن(917)4/

2(.12)4""العلل

معقوفين.بينمستحقهالاوفيالحضانةفيفتاوى"فصلأثبتالمطبوعفي)3(

.عازببنالبراءحديثمن2()996البخاريرواه(4)

33(.1)3/لمعاد!ا"زاد:وانظر(5)
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ذكره(.1)أبيهلىإفذهب.("اهدِه"اللهم:وقال،الصبيخيَّرثمهاهنا،

أحمد)2(.

فأتت،تُسلِمأنامرأتهوأبت،أسلمسنانبنرافعأن:الثالثةالقضية

رسولله)3(ققال.ابنتي:رافعٍوقال،شبههأوفطيمابنتي:وقالت!اّله،النبيَّ

ثمبينهما،الصبيةَفأقعد".ناحية"اقعديلها:وقال"،ناحيةً))اقعدع!ير:اللّه

لىإفمالت.اهدِها"))اللهم:غ!م!النبيُّفقالأمها.لىإفمالت"ادعواها".:قال

.(4حمد)أذكره.فأخذهاأبيها،

بابني،يذهبأنيربدزوجيإن:فقالت،امرأةجاءته:الرابعةالقضية

))استَهِما!يرّ:اللّّهرسولفقال.نفعنيوقد،عِنَبةأبيبئرمن()ْسقانيوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.النساخمنتحريفأوالأصلفيكانقلمسبقولعله"،"أمِّه:الخطيةالنسخفي

وتاليتهاالقضيةأنَّهذهبالذكرلجديروا.التخريجمصادرمنأثبتماوالصواب

.واحدةقضية

.سنانبنرافججدهعنأببهعنالأنصاريعبدالحميدحديثمن)92375(برقم

سلمة،بنلحميداعبدوفيه)5934(.والنسائي22(،44)داودأبوأيضًاورواه

027(.)3/"الراية"نصبانظر:.اثنانهما:وقيلجعفر،بنالحمبدعبد:ويقال

مختلفة.وألفاظكميراختلافسندهوفي33(:/)4""التلخيصفيلحافظاوقال

النقل،أهليثبتهلاالمنذر:ابنوقال.جعفربنالحميدعبدروايةالقطانابنورجح

.(415)3/"الوهم"ببان:وانظر.مقالإسنادهفيو

المطبوعة.النسخمنساقط"له"

من6352(،)("الكبرى"فيوالنسائي22(،44)داودوأبو)23757(،أحمدرواه

السابق.الحديثانظرجعفر.بنالحميدعبدطريق

"السنن".منوالمثبتلي"،"سقى:الخطيةالنسخفي
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ابوك،))هذا!ي!:النبيُّفقال؟ولديفي1(يحاقُّني)منزوجها:فقال."عليه

أبوذكره.بهفانطلقت،أمهبيدفأخذ."شئتيهماأبيدفخذ،أمكوهذه

.2(ود)دا

هذاابنيإن،اللّّهرسوليا:فقالت،امرأة!مهروجاءته:لخامسةاالقضية

وأراد،طلَّقنيأباهوإنحِواءً.لهوحِجْريسِقاءً،لهوثدبيوعاءً،لهبطنيكان

داود)3(.أبوذكره."تنكِحيلممابهأحقُّ"أنتِ:لهافقال.منيينزعهأن

التوفيق.وباللّه.لحضانةاتدور)4(الخمسةالقضاياهذهفعلى

فصل

:والجناياتالدماءبابفي!ك!ي!وّفتاويهومن

فللاَمرجزءًا،سبعينالنار"قُسمت:فقال،والقاتلالآمرعن!شًي!سئل

(.حمد)ْأذكره.جزء"وللقاتل،وستونتسع

.أخرىروايةفيوردكما،يخاصمني:أي(1)

والترمذي735(،2)حمدأأيضًاورواه.هريرةبيأحديثومن2()277برقم2()

لحاكموا،الترمذيصححه.235(1)ماجهوابن34(،)69والنسائي(،)1357

2(.2912،391)الإرواء"ألمفينيوالألبا79(،4/)

.تقدموقد(2762)برقم)3(

(".الخمس":المطبوعةالنسخوفي،العربيةفيسائغوهو،الثلاثالنسخفيكذا)4(

وفيهوو2.النبيأصحابمنرجلعناللّهعبدبنمرثدعن023()66"المسند"في)5(

992(.)7/الزوائد"مجمع"فيالهيتميبهضعفه؛عنعنوقد،مدلس،إسحاقابن

وانظر.ضعيف،الهاشميحسينوفيه089(،)22/الطبرنيعندشاهدوله

.(04)55دا"الضعيفةفينيالألباوضعَّفة."المسند"محققيتعليقللشواهد:
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قتلكمافاقتله،"اذهب:قال.أخيقتلهذاإن:فقالرجل،وجاءه

لكوخيرٌلاجركأعظمفانةعنِّي،واعفُاللّه،اتق:الرجللهفقال."أخاك

إنة"أما،:قال.لهقالبمافأخبَره،فسأله،النبيُّفأُخبِرَ.عنهفخلَّى.القيامةيوم

1(.؟")قتلنيفيمَهذاسَلْربِّيا:يقول،القيامةيومبكصانعهومماخير

غيرمنفقطعها،بالسيفساعدَهضربَقدبآخررجليك!م!هوجاءه

اللّّهب!ارك،الدي!ةَ"خذقال)2(:.القصاصأريد:فقال،بالديةلهفأمر.مَفْصِل

)3(.ماجهابنذكره.بالقصاصلهيقضِولمفيها(".لك

قتَلالذييُقتَلالاَخروقتلهالرجلَالرجلُأمسكإذابأنهع!ن!موأفتى

)4(.الدارقطنيذكره.أمسَكالذيويُحبَس

نأبهفأمر،حجَرينبينجاريةٍرأسَرضَّقديهوديّع!ن!مّإليهورُفِع

)5(.عليهمتفق.ححرينبينرأسُهيُرَضَّ

ضعيف.المهاجر،بنبشيروفيه.بريدةحديثمن(4731)النسائيرواه(1)

لما.!فقال:المطبوعةالنسخفي2()

طريقمن65(،)8/والبيهقي2(،206/)نيالطبراوكذلك2(،)636برقم)3(

.مجهولونمران،ضعيفودهثم،أبيهعنجاريةبننِمْرانعنقُرَّانبندهثم

القطانوابن(،918)7/إالاستذكار"فيالبرعبدوابن،البيهقيضعفهلحديثوا

2(0)235الإرواء"":انظر.336(/1)"الوهم"بيانفي

الدارقطنيورواه(.05)8/البيهقيوكذلكعمر،ابنحديثمن327(0)برقم(4)

ابنوصحح،الإرسالالبيهقيورجحمرسلًا.المسيببنسعيدعن)3268(

النقي""الجوهرفيالتركمائيوابن4(،15)5/"الوهم"بيانفيالوصلالقطان

362(.)8/المنيرلما"البدرفيالملقنوابن5(،0)8/

.تقدَّموقد(6721)ومسلم2(4)13البخاري5()
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أبوذكره.صاحبهيقتلولاالعَمْد،مثلمغلظالعَمْدشبهأنع!ي!مّوقضى

.(1داود)

داودأبوذكره.أمةأوعبدبغُرَّةالضربةمنيسقطلجنينافي!شًم!موقضى

أيضًا)2(.

منهاأربعون:الإبلمنبمائةالعمدشبهالخطا)3(قتيلفي"لمجيموقضى

.(4داود)أبوذكره.أولادهابطونهافي

)5(.عليةمتفقبكافر.مسلمٌيُقتَللاأنءلمجب!مّوقضى

ذكرهبالولد.الوالديقتللاأنوسلمعليهب(]248/ادلّّهصلىوقضى

.)6(الترمذي

وفيه)6718(.أحمدأيضًاورواهعمرو.بناللّهعبدحديثمن(4)565برقم(1)

وقد7(،)330حمداعندإسحاقابنوتابعه.لحديثاحسن،الأشدقسليمان

انظر:.جريجوابنالوليدتدليسوفيه(،54)8/البيهقيعندشاهدوله.عنعن

332(./4)"الراية"نصب

)5758(البخاريعندلحديثوا.اللَّهُ!عكَئهُرَهريرةبيأحديثمن4()957برقم)2(

.(6811)ومسلم

المطبوعة.النسخفيوكذاالخطأ!،إقتل:ب)3(

،(1974،5974)والنسائي6(،)533حمدأايضًاورواه.(54،9454)47برقم(4)

متباينة.مختلفةطرقمن68(،44،54)8/والبيهقي2628(،،)2627ماجهوابن

-211)3/"السبكي"طبقاتوانظر:.والبيهقيوالنسائيداودأبوالاختلافبيَّن

.(12)79"لإرواءاو"(611

سبق.وقد(،111)عليحديثمنالبخاريرواهوإنما.قالكذا5()

0تقدموقد(1041)برقم6()
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فضَلماإلاعنهايرثونولاكانوا،منعصَبتُهاالمرأةَيعقلأنع!مهوقضى

أبوذكرهقاتلها.يقتلونفهمورثتها،بينفعقلُهاقُتِلتوإنورثتها.عن

.(1)وداد

بطنها،فيماتضعحتىتُقتَللمعمدًاقتَلتإذاالحاملأنجم!وقضى

ولدَها.تكفِّلوحتىبطنها،فيماتضعحتىزنتوإنولدَها؛تكفِّلوحتى

)2(.ماجهابنذكره

نأوإما،يُفدَىأنإما:النظرينبخيرفهوقتيلٌلهقُتِلمنأنبم!مهوقضى

)3(.عليهمتفق.يُقتَل

بالخيارفهو-الجِراح:والخَبْلُ-خَبْلأوبدمأصيبمنأنَّلمج!وقضى

وأيعفو،أو،يقتُلأن:يديهعلىفخذواالرابعةأرادفإن،ثلاثإحدىبين

مخلَّدًافيهاخالدًاجهنمنارلهفانفعاد،،ذلكمنشيئًافعلفمن.الديةياخذ

وابن(1048)النسائيأيضًاورواهعمرو.بنادلّهعبدحديثمن(5644)برقم(1)

لينمعصدوقكلاهما،الأشدقوسليمانراشدبنمحمدوفية)2647(.ماجه

وقد07(،)29أحمدعندإسحاقابنُسليمانعنراشدبنمحمدَوتابعفيهما.

بنوسليمانمنكر،حديثهذا355(:)6/""الكبرىفيالنسائيوقال.عنعن

راشد.بنمحمدولا،الحديثفيبالقويليسموسى

بنوشدادالصامتبنوعبادةعبيدةوأبيجبلبنمعاذحديثمن)4926(برقم)2(

ضعفهوالحديث.ضعفكليهماوفي،الإفريقيأنعموابنلهيعةابنوفيه.أوس

49(،)2/""المصباحفيوالبوصيري358(،)5/"والأحكام"السننفيالضياء

.()5916مسلمعندشاهدولبعضه)2225(.الإرواء""فيوالألبائي

ا!عكَئهُددَّةةهريرةأبيحديثمن()1355ومسلم2()434البخاري)3(
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لجائي.اغيرَقتَلأو،الديةوأخذِعفوهبعدقتَليعني(.1أبدًا)

أحمد)2(.ذكره.صاحبهيبرأحتىجُرحمنيقتصَّلاأن!شًيووقضى

بنصفأرنبتهجُدِعتوإذا،بالديةجدعًاأُوعِبَإذاالأنففيع!رِووقضى

)3(.الدية

ذهبًاعِدْلهاأو،الإبلمنخمسين)4(العقلبنصفالعينفي!يمّوقضى

اليدوفي،العقلنصفُالرجلوفي،شاةألفأو،بقرةمائةأووَرِقًا،أو

الإبل،منعشرةَخمسَوالمُنقِّلة،العقلثلثُوالمأمومةُ؛العقلنصفُ

أحمد)5(.ذكره.خمسٌخمسٌوالأسنانُ،الإبلمنخمسٌوالموضحةُ

بيأحديثمن)2623(،ماجهوابن(،44)69داودوأبو(،1)6375حمدارواه(1)

حزمابناللفظهذاوضعَّف.ضعيفالعوجاء،أبيبنسفيانوفيه.الخزاعيشريح

فيوالذهبي3(،آ8)7/"الكمالتهذيب"فيوالمزي364(،0/1)لماالمحلى"في

سعيدطريقمن(041)6والترمذي(،4054)داودأبوورواه.(2017/)"لميزانا"

انظر:.الترمذيصححه.والديةالقتلبينبالتخييرولكن،شريحبيأعنالمقبري

267(.)3/الهاديعبدلابن"التحقيقو"تنقيح35(،1)4/"الراية"نصب

يجه.تخرسبقوقد7(340)"المسند("في)2(

ورواه.عنعنوقد،شعيببنعمروعنإسحاقابنطريقمن7(340)حمدأرواه)3(

فيالألبانيحسنه.بهعمروعنموسىبنسليمانطريقمن4()564داودأبو

038(.)3/"الرضية"التعليقات

"!"العقل:المعقوفينبينزادثم،السابقةكالطبعات"الدية"بنصف:المطبوعفي(4)

،()4853والنسائي(،0913)والترمذي(،4654)داودأبووكذلك7(،0)33برقم5()

عن-أبيهعنشعيببنعمروعنطرقمن83()8/والبيهقي)2655(،ماجهوابن
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صححهعشر.بعشروالرجليناليدينأصابعديةفي!شًيرروقضى

.(1)الترمذي

أبوذكره.سواءوالضِّرسالثنيةسواء،الأسنانأنع!يبموقضى)2(

.داود)3(

الدية،بثلثطُمِسَتإذالمكانهاالسَّادَّةِالعوراءالعينفي!مموقضى

داود)4(.أبوذكره.ديتهاثلثُقطعتإذاالشَّلَّاءاليدوفي

بالدية،البيضتينوفي،بالديةالشفتينوفي،بالديةاللسانفيلمجييهوقضى

الرِّجلوفي؛بالديةالعينينوفي،بالديةالصلبوفي،بالديةالذَّكروفي

)1(

)2(

)3(

)4(

وابن،البيهقيذكرهكماوالدارميحاتموأبوزرعةأبووحسنهحمدأوصححه.جده

ابنوصححه338(،/)17!الاستذكار"فيالبرعبدابنوحسنه)9655(،حبان

3(500)22/عساكر

صححه78(.0)الجارودابنأيضًاورواه.عباسابنحديثمن(1913)برقم

2271(.)"الإرواء"فيوالألباني(،804)5/القطانوابن،الترمذي

المطبوعة.النسخفيسابقتهاعلىمقدَّمةالفقرةهذه

والبيهقي(0652)ماجهابنايضًاورواه.عباسابنحديثمن(554)9برقم

"البدرفيالملقنوابن)493(،المحرر"دافيالهاديعبدابنصححه9(.0)8/

)2277(."الإرواء"فيوالألبائي457(،)8/المنير("

دونمروانطريقمن،جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن(4)567برقم

32(،14)والدارقطني-،لفظهوهذا-(0484)النسائيورواه0إالعوراء"ذكر

العوراء.بذكرعائذبنمحمدطريقمن(1521)لماالثاميين"مسندفيوالطبراني

قبلبهحدثكانإنحسنإسنادإوهذا328(:)7/"الإرواء"فيالألبائيقال

.(ة40)4/"التحقيق!تنقيحوانظر:."...الاختلاط
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.(1)النسائيذكره.بالمرأةيقتلالرَّجلوأن،الديةنصفالواحدة

،مخاضبنتَثلاثون:الإبلمنمائةفديتةخطأًقُتِلمَنأن!شًم!روقضى

ذكره.2(ذكر)لبونبنيوعشرة،حِقَّةًوثلاثون،لبونبنتَوثلاثون

)3(.النسائي

بنتَوعشرون،جَذَعةًوعشرون،"عشرونَّحِقَّةً:(4داود)بيأوعند

ذكر(".مخاضوعشرونَّابنَلبونَّ،بنتَوعشرون،مخاض

قتلوا،شاووافإن،المقتولأولياءلىإدُفِعمتعمدًاقتلمنأن!م!هوقضى

خَلِفة.وأربعون،جَذَعةوثلاثون،حِقّةثلاثونوهي،الديةأخذواشاؤواوإن

حبانوابن2(،114)الدارميأيضًاوراه.حزمبنعمروحديثمن()4853برقم(1)

ولكنموصولا.موسىبنلحكماطريقمن793(،/1)لحاكموا65(،)95

داودوأبو2(،1/22)يا"العللفيحاتموابو،النسائيرجحه،الإرسالفيهالراجح

2(.200/)"الاعتدال"ميزان:وانظر.2()57"لمراسيلا"في

لبون"ابن:المطبوعوفي."ذكور":"النسائي"سننوفي،لخطيةاالنسخفيكذا2()

فقط!دالبونابن9:السابقةالطبعاتوفي]ذكر("،

حمدأأيضًاورواه.جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن(1048)برقم)3(

فيشاكرحمدأصححه.2(063)ماجهوابن(،1454)داودوأبو)6663(،

481(.)5"النسائي"صحيحفيئيالألباوحسنه(،01/461)المسندلماتحقيق"

،(2084)والنسائي(،)1386الترمذيورواهمسعود.ابنحديثمن(454)5برقم(4)

مالك،بنوخشف،ومدلسضعيف،ارطاةبنالحجاحوفيه2631(.)ماجهوابن

"العلل،فيوالدارقطني،والترمذيداود،أبورجحه،الوقففيهوالراجح.مجهول

268(.)2/البدر،"خلاصةفيالملقنوابن(،94)5/

938



وحسَّنه)2(.الترمذيذكره.لهمفهوعليهلحوا)1(صاوما

مائتيالبقرأهلوعلى()3(،الإبل]منبمائةالإبلأهلعلىغ!يمّوقضى

أبوذكره.حُلَّةمائتيالحُلَلأهلوعلى،شاةألفيالشاءأهلوعلى،بقرة

.(4داود)

ديتها.منالثلثَيبلغحتىالرجلعقلمثلالمرأةعقلأنلمجمّوقضى

)5(.النسائيذكره

)ز،منأثبتكما"الترمذي"جامعوفي.المطبوعةالنسخفيوكذا"صولحوا"،:ك(1)

)2(

)3(

)4(

)5(

أحمداْيضًاورواه.جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن(1913)برقم

كلاهما،الأشدقوسليمانراشدبنمحمدوفيه)2626(،ماجهوابن)6717(

وحسنه.عنعنوقدإسحاقابنوفية7(،)330أحمدورواهفيهما.لينعلىصدوق

2(.)991"الإرواء"فيالألبائي

المطبوعة.النسخفيوكذا"،إالسننمنالمعقوفينبينما

مختلفة.طرقمن78(77،)8/البيهقيوكذلك(،5434،4544،)4542برقم

التمهيد""فيالبرعبدوابن893(،0/1)""المحلىفيحزمابنضعفه

028(.)3/""التنقيحفيالهاديعبدوابن342(،)17/

الرزاقعبدأيضاورواه.جدهعنشعيببنعمروحديثمن(048)5برقم

بلديّهغيرفيضعيف،عياشبنإسماعيلوفيه)3128(.والدارقطني()17756

""الكبرىفيالنسائيضعفه0جريجابنعنعنةفيهوكذلكمكي،جريجوابن

المنير(""البدرفيالملقنوابن2(،44)2/"التنقيح"فيوالذهبي357(،)6/

/8(43.)4
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.(1)النسائيذكره.المسلمينعقلنصفالذمةأهلعقلأن!شًيموقضى

حديث،المؤمنعقلنصفُالكافرعقلِديةُ)3()2(:الترمذيوعند

لحديث.اأهلأكثرُمثلَهيصحِّححسنأ،]924/

ثمانمائةلمجمواللّّهرسولعهدعلىالديةقيمةكانتداود)4(:أبيوعند

ديةمنالنصفيومئذالكتابأهلودية،درهمآلاف()هثمانيةدينار،

يرفعهالم،الذمةأهلديةَوترَك،المسلمينديةَرفَععمركانفلما.المسلم

الدية.منرفعفيما

المرأةإنثم،أمةٍأوعبدٍ:بغُرَّةٍأخرىضربتهاامرأةٍجنينفيغ!تموقضى

لأجلهما.حسنوإسناده،الاسدقسليمانراشدبنمحمدوفيه048()6برقم(1)

.القادمالحديثوانظر

والنسائي(،2454،5834)داودوابو67(،1)6حمدأأيضًاورواه.(م41)13برقم2()

.جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن264(،4)ماجهوابن(،)7048

.(0/1168)المسند""تحقيقفيشاكرأحمدصححه،صحيحوالحديث

حذفوقد".الأحوذيتحفة"شرحهمع"لجامع"امتنوفي،الخطيةالنسخفيكذا)3(

عقلديةنصف..."بشار:بتحقيق"لجامعا9وفي.المطبوعةالنسخفيالديةلفظ

(".لمؤمنا

عنابيهعنشعيببنعمروحديثمن77()8/والبيهقي(454)2داودأبورواه(4)

"البدرفيالملقنابنضعفهوالحديث.ضعيف،عثمانبنالرحمنعبدوفيه.جده

373(.)3/"الرضية"التعليقاتفيوالألبائي4(،14)8/المنير،

المصنفنقلومنه(135)8/للبيهقي"الكبرىو"السنن،الخطيةالنسخفيكذا)5(

".ثمانيةأو":داود"بيا"سننمطبوعةوفي2(.940)5/"السننتهذيب"فيوهكذا

"!"وثمانيةهذا:كتابنامنالمطبوعةالنسخوفي
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وأنوزوجها،لبنيهاميراثهاأن!ي!فقضى،توفيتبالغُرّةعليهاقضىالتي

)1(.عليهمتفقعَصَبتها.علىالعقل

زوجمنهماولكلٍّالأخرىإحداهماقتلتامرأتينفي!يموقضى

عاقلةفقالوولدَها.زوجَها)3(وبرَّأ،القاتلةعاقلةعلىبالدية]وولدأ)2(

وولدها".لزوجهاميراثها)الا،سك!يه:فقال،اللّّهرسوليالناميراثها:المقتولة

.(داود)4أبوذكره

له،جاريةًأقبِّلرآنيسيدي:قال؟لكما:فقالصارخًاعبدٌلمخمروجاءه

:فقال،عليهيُقدَرفلم،فطُلِبَ."!بالرجل"عليَّ:فقال.مذاكيريفجَبَّ

كلِّ"على:قال؟اللّهرسوليانُصرتيمنعلى:قال."حُرٌّفأنت،"اذهب

(.مإجه)ْابنذكره".مسلمأو،مؤمن

فيه،منيدَهالمعضوضُانتزعلماالعاضِّديةبإبطاللمج!)6(وقضى

آ!عَئهُددَّةُ.هريرةبيأحديثمن(1681)ومسلم67(04)البخاري(1)

النسخمنسقطقدأنهوالظاهر.السياقلمقتضى""السننمنالمعقوفينبينمازدت)2(

المطبوعة.النسخمنساقطهووكذاسهوًا.

وفي.الناشرينبعضمنتصرفولعلةلزوجها"،"ومبراثها:المطبوعةالنسخفي)3(

الخطية.النسخمنأثبتكما""السنن

يعلىوأبو)2648(ماجهابنأيضًاورواه.عبدادلّهبنجابرحديثمن(4)575برقم(4)

.تقدمقدشاهدوله،ضعيفمجالد،وفيه(.)1823

بنعمروحديثمن(،154)9داودوأبو671(،0)حمدأوكذلك2(،068)برقم5()

.(01/917)المسند"تحقيق"فيشاكرأحمدصححه.جدهعنأبيهعنشعيب

".ادلّه"رسول:زيادةالمطبوعةالنسخفيبعده)6(
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)1(.عليهمتفق.ثنيتَةفأسقط

عينهففقَؤوا،فخذفوه،إذنهمبغيرقومبيتفياطلعمنبأنسك!ي!موقضى

أنَّيفقَؤوالهمحلَّ"فقد:مسلموعند)2(.عليهمتفق.عليهمجناحلابأنه

".عينه

".قصاصولالهدية"فلا:لحديثاهذافيأحمد)3(الإماموعند

ابنذكره.المنقِّلةولا،الجائفةولاالمأمومة،فيديةلاأنهلمجب!موقضى

)4(.ماجه

"كيف:فقال.أخيقتَلهذا:فقال(،بنِسْعة)ْاَخريقودرجللمجممّوجاءه

فضربتهفأغضبني،فسبَّني،،شجرةمننختبط)6(وهوأناكنتُ:قالقتلتَه؟".

:قال.؟"نفسكعنتؤدِّيهشيءمنلك"هل:فقال.فقتلتُه،قَرنهعلىبالفأس

علىأهوَنأنا:قاليشترونك؟(".قومك"فترى:قال.وفألتيكسائيإلاليما

.تقدَّموقد،(7361)ومسلم(5622)ريالبخا(1)

سبق.وقد،(512)8ومسلم(2096)ريالبخا(2)

ابنصححه(04860)النسائيأيضًاورواه.هريرةبيأحديثمن)7998(برقم)3(

293(.)2/المعاد""زادئيوالمؤلف6(00)4حبان

والبيهقي067(،0)يعليوأبو)2637(،المطلبعبدبنالعباسحديثمن)4(

البيهقي،الحديثوضعف،ضعيفوهوسعد،بنرشدينطريقمن65()8/

85(.)2/،!المصباحفيالبوصيريو371(،)5/"والأحكام"السننفيوالضياء

.وغيرهللبعيرزمامًايجعلجلدمنمضفورسير:النِّسْعة)5(

ضربهاأيالش!جرةاختبط.""الصحيحمنوالمثبت"،"نحتطب:لخطيةاالنسخفي)6(

ورقها.ليسقطبالعصا
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رسولقالولَّىفلما.بهفانطلَق".صاحبَك"دونك:فقال.ذلكمنقومي

"ان:قلتَأنكبلغنياللّّهرسوليا:فقال،فرجَع".مثلُهفهوقتَله))إنْ!لمجم:اللّه

واثمباثمكانَّيبوءتريداما":فقال.بأمركوأخذتُه("،مثلُهفهوقتَلَة

وخلَّى،بنسعتهفرمى!بلى-قال)1(لعلَّه-اددّهنبيَّيا:قال؟(".صاحبك

2(.)مسلمذكره.سبيله

فإن.فيهإشكالولا،بمعناهيُحِطلممنعلىلحديثاهذاأشكلوقد

نإأنهبهعنىوإنماالإئم،فيمثلهأنهبهيُرِدلم("مثلهفهو))إنَّقتلهلمجين:قوله

والوليهوفيستويالدنيا،فيمنهاستوفىقدلأنه؛القتلإثمُعليهيبقلمقتله

وأما.منهاقتُصَّقدفلكونههووأما،بحقٍّقتلةفانهالوليأما.الإثمعدمفي

وإئم،أخيهبقتلمظلمتهليالوفاثم"،صاحبكوإثمبإثمك"تبوء:قوله

أعلم.وادلّّه.أخيكوخطاياخطاياكيحملأنهالمرادوليس.دمهإراقةالمقتول

قتله.أردتماوادلّّه:فقالقتَل،وقد)4(إليهدُفِع)3(الذيقصةغيروهذه

صحَّحه.الرجلفخلَّاهالنار.دخلفقتَلهصادقًاكانإنإنهأما:فقال

فيمثلُهفهوقتلةإنكونهعلّةَهذهفتكون،القصةهيكانتوإن(.)هالترمذي

أعلم.واللّّهب،2/]94.المأثم

المطبوعة.النسخمنساقطلاقال"لعله(1)

حجر.بنوائلحديثمن(0168)برقم)2(

قلم.سبق"،التي":الخطيةالنسخفي)3(

.المقتولوليليإ:يعني)4(

،(44)89داودأبوأيضًاورواه.آللَّهُ!كَئهُرَهريرةأبيحديثمن(41)70برقم)5(

المصنف.ذكركماالترمذيصححه926(.0)ماجهوابن(،4722)والنسائي
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فصل

ناسبينبهاوقضى،الإسلامقبلعليهكانتماعلى!يمالقسامةوأقرَّ

1(.)مسلمذكرهاليهود.علىادعوهقتيلفيالأنصارمن

علىالقتيلأولياءمنخمسونيُقسِمبأنمُحَيِّصةشأنفيعقييهوقضى

بأيمانَّيهود"تُبْرئكم:فقالفأبوا.،إليهبرُمَّتهفيُدْفَع،بهالمتهمينمنرجل

وعند)2(.عليهمتفق.عندهمنبمائة!يَخ!ادلّّهرسولفوداهفأبوا،."خمسين

الصدقة.إبلمنبمائة:مسلم

بنصفها.وأعانهم،عليهمديته!رَوّاللّّهرسولُفقسَم)3(:النسائيوعند

ولا،ولدهعلىوالديجنيولا،أخرىعلىنفستجنيلاأنهع!ييهوقضى

.أخربدوزروازرةتزرفلا،بجنايتهيؤخذلاأنهوالمراد4(.)والدهعلىولد

سوطأوبحجربينهميكون(رِمِّيَّا)ةأوعِمِّيَّافيقُتلمنأنسك!يهوقضى

الأنصار.منىيَىِاللّهرسولأصحابمنرجلعنميمونةعن(0167)برقم(1)

حَثْمَة.بيأبنوسهلخديجبنرافعحديثمن(1)966ومسلم61(24)البخاري2()

فيالنسائيوقال.جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن(0472)برقم)3(

ولا،الروايةهذهعلىشعيببنعمروتابعأحدًاأننعلملا32(:4)6/""الكبرى

"ضعيففيالألبائيبشذوذهوحكميسار.بنبشيرعن،روايتهعلىعبيدبنسعيد

".النسائي

حديثمن)9266(،ماجهوابن3(،0)69والترمذي(،46061)حمدأرواه(4)

31(.4/)الحبير""التلخيصللشواهد:انظر.صحيحوإسناده،الأحوصبنعمرو

23(.10)و"الإرواءلما(4791)دا"الصحيحةفيئيوالألبا،الترمذيصححه

أمرهفيعمى،قاتلهيدرىلاقتيلبينهمفيوجد،القوميترامىأي.والرَّميالعَمىمن)5(

يتبيَّن.ولا
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اللّهلعنةفعليهوبينهبينهحالفمنيدَيه،فقَوَدُعمدًاقتَلومنخطأ.عقلُفعقلُه

.(1داود)أبوذكره.جمعينأوالناسلملائكةوا

متفقجُبار.والبئرجُبار،والعجماءجُبار،المعدِنَأن!وقضى

2(.)عليه

:قولانجُبارٌ""المعدنُ:قولةوفي

فهو،فقتله،عليهفسقطمعدِنًالهيحفرمناستأجرإذاأنهأحدهما:

جبار".والعجماءجبار،"البئر:بقولهاقترانهالقولهذاويؤيدجُبار.

الرِّكاز"وفي:بقولهاقترانهالقولهذاويؤيد.فيهزكاةلاأنه:ئيوالثا

ماللأنةالركاز،فيالخُمسفأوجبوالركاز،المعدنبينففرَّق."الخُمْس

لىإيحتاجلأنه،المعدنعنوأسقطهاتعب؛ولاكلفةبغيريؤخذمجموع

أعلم.وادلّّه.استخراجهفيوتعبكلفة

ماجهوابن(،)9478النسائيعندأيضًاوهو.عباسابنحديثمن(0454)برقم(1)

عنعمارةبنلحسنواسليمانطريقمن31(،04)والدارقطني)2635(،

الرزاقعبدورواه.صالحوسليمان،ضعيفلحسنوادينارموصولًا،بنعمرو

جريجوابنسفيانطريقمن3(،141)والدارقطني(،4)953داودوابو(،00172)

"الأحاديثفيالوادعيمقبلرجحه،الراجحوهومرسلًا،ديناربنعمروعن

2(.1)4"المعلة

ا!عكَئهُدلَّةُ.هريرةبياحديثمن(0171)ومسلم(941)9البخاري2()
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بامرأته،فزنىهذا،علىعسيفًاكانابنيإن:ققالرجل،!ك!ييهوسأله

فأخبروني،العلمأهلمنرجالًاسألتئيوإ؛وخادمشاةبمائةمنهفافتديتُ

:فقال.الرجمهذاامرأةعلىوأن،عاموتغريبَمائةجلدَابنيعلىأن

عليك،ردٌّلخادموالمائةا:ادلّّهبكتاببينكمالأقضينَّبيدهنفسي"والذي

اعترفتفإنهذا،امرأةعلىآُنيسُياواغدُ.عاموتغريبُمائةجلدُابنكوعلى

.(1)عليهمتفقجَمها.فر،فاعترفت.فارجُمْها"

ذكره.عليهالحدِّوإِقامةعامبنفييُحْصَنولم،زنىفيمنلمجيهوقضى

2(.)البخاري

مائةجلدُبالبكروالبكر،الرجمثممائةجلدُبالثيبالثيبأنلمجيموقضى

)3(.مسلمذكره.سنةنفيثم

تجدونَّ"ما:لهمفقالزنيا.وامرأةًمنهمرجلًاإنفقالوا:اليهود،وجاءه

بنادلّّهعبدفقال.ويُجلَدوننفضحهمفقالوا:؟".الرجمشأنفيالتوراةفي

يدهأحدُهمفوضعفنشَروها.،بالتوراةفالوا.الرجمإنَّفيها!كذبتم:سلام

ارفع:سلامبنادلّّهعبدلهفقالبعدها.ومافبلهامافقرأ،الرجماَيةعلى

فأمرَ.الرجمآيةفيهامحمد،ياصدَق:فقالوا.الرجماَيةُفإذا،يدهفرفعَ.يدك

.تقدموقد(61)79ومسلم(962ه)ريلبخاا(1)

.هريرةبيأحديثمن()6833برقم2()

الصامت.بنعبادةحديثمن(0916)برقم)3(
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)1(.عليهمتفقفرُجِما.بهما

هذالىإبهاذهبوافقالوا:زَنَيا،وامرأةًمنهمرجلًاأنداود)2(بيولأ

منه،قبِلناهاالرجمدونبفتيافإنَّأفتانا.بالتخفيفبُعِثفإنه،النبي

فيجالسوهوفالوه.أنبيائكمننبيٍّفتياإنهاوفلنا:،ادلّهعندبهاواحتججنا

وامرأةأ(10/25رجلفيترىما،القاسمأبايافقالوا:،الصحابةفيالمسجد

،البابعلىفقام،مِدْراسهمبيتَأتىحتىبكلمةيكلِّمهمفلمزنيا؟منهم

التوراةفيتجدونما،موسىعلىالتوراةانزلالذيباللّّه"انشُدكم:فقال

نأ:والتجبيهويُجلَد.،ويُجبَّهيُحمَّم)3(،:قالوا.؟"أُحْصِنإذزنىمنعلي

شابّفسدثبهما.ويطافأقفيتُهما،وتُقابَلحمار،علىالزانيانيُحمَل

فانَّانشدتَناإذاللهم؟فقالالنِّشْدةَ)4(،بهألَظَّسكَتلمجمالنبيرآهفلما،منهم

اللّه؟".امرَارتخصتمماأولُ))فما:!يمالنبيفقال.الرجمالتوراةفينجد

أسرةٍفيرجلزنىثم.الرجمعنهفأُخَرملوكنا،منملِكٍقرابةِذوزنى:قال

حتىصاحبُنايُرجَملاوقالوا:،دونهقومهفحال،رجمَهفأراد،الناسمن

النبيفقال.بينهمالعقوبةهذهعلىفاصطلحوا.فترجُمَهبصاحبكتجيء

فرُجِما.بهما،فأمر"التوراةفيبماأحكم))فإني:ع!يم

اكأيلَّهُعَت!ا.رَعمربناللّّهعبدحديثمن()9916ومسلم)3635(البخاريرواه(1)

منآدلَّهُ!عكَئهُ،رَهريرةبيأحديثمن2(،47)8/والبيهقي(0544،1544)برقم2()

282(،)3/"السنن"معالمفيالخطابيضعَّفه.مبهموهو،مزينةمنرجلطريق

.(0017)مسلمعندشاهدوله(.177/)12(""الفتحفيوالحافظ

يُسوَّد.اب)3(

وأنشد"ليةإ"نظر:لىإالقديمةالطبعاتفيتحرَّفوقد.القسمفيعليهألحَّ:يعني4()

.المطبوعفيوصُحح
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أنهمفشهدوا،أربعةفجاءهبالشهود،دعاأنهأيضًا(1داود)بيأوعند

المُكحُلة.فيالميلمثلفرجهافيذكرهرأوا

لىإفأرسل.زنيتقدئيإ:وقال،يطهِّرهأنمالكبنماعزمج!ي!وسأله

وفيَّإلانعلمهما:قالوا.شيئًا؟"تنكرونَّمنهبأسًابعقلهتعلمون"هل:قومه

الخامسة:فيلهفقال،مراتأربعفأقرَّ.نرىفيماصالحينامنالعقل

نعم.:قال.منها؟"ذلكفيمنكذلكغاب"حتى:قال.نعم:قال."أنِكتَها؟"

:قال.نعم:قال.البئر؟"فيوالرِّشاءُ،المكحلةفيالمِرودُيغيب"كما:قال

امرأتهمنالرجليأتيماحرامًامنهاأتيتُنعم،:قال.الزنا؟"ماتدري"فهل

رجلًافأمر.ئيتطهِّرأنأريد:قال.؟"القولبهذاتريد"فما:قالحلالًا.

يشتدُّفرَّلحجارةامسَّوجدفلما.لهيُحفَرولم،فرُجِم،بهأمرَثم.فاستنكهة

فقال.ماتحتىالناسوضربه،فضربه،جملٍلَحْيُمعهبرجلمرَّحتى

2(.")!بهنيوجئتموتركتموه))هلا:!ممالنبي

وأبو(،4921)لحميدياأيضًاورواه.اددّهعبدبنجابرحديثمن(44)52برقم(1)

وهوموصولًا،مجالدطريقمنكلهم(،1آ49/)والدارقطني2(،)136يعلى

دأالإتحافدافيالبوصيريوضعفهمرسلًا.(44)53داودأبوورواه.ضعيف

.بالقويوليسالشعبيعنمجالدبهتفرد:الدارقطنيوقالبمجالد.2(48)4/

فيالزيادهمنمجالدبهتفردالذي55(:1)3/لما"التنقيحفيالهاديعبدابنوقال

به.انفردبمايحتجلاومجالد،عليهيتابعلمالحد

رواهماخاصة؛رواياتعدةمنملفقًايكونأنوأشبه،لمؤلفاسياقلىإأهتدلم2()

71(،7127،)26""الكبرىفيوالنسائي(،44)28داودأبورواهماانظر.النسائي

ونقل.مجهول،هريرةبيأعمابنوفيه.هريرةبيأحديثمن(،4)943حبانوابن

مسلمعندشاهدولبعضهمحفوظا.أراهلا:قوله"إالتهذيبفيالبخاريعنالحافظ

.(2232،4523)"لإرواءا":وانظر.(4961،5961)
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أربعَنفسكعلى"شهدتَ:لهقال!لمج!أنهالقصةهذهطرقبعضوفي

.(1")جموهفار،بهاذهبوا.مرات

"أبك:قال!ك!مرِرالنبيدعاهمرَّاتأربعنفسهعلىشهدفلمابعضها:وفي

به،"اذهبوا:قال.نعم:قال.؟("احصَنتَ"هل:قاللا.:قال.؟"جنون

2(.(")جموهفار

أحدهمايقولأصحابهمنرجلينسمعلمجي!هأنهطرقهابعضوفي

رَجْمَرُجِمَحتىنفسُهتدَعْهفلم،عليهاللّّهسترالذيهذالىإترألم:لصاحبه

برجليه،شائلحماربجيفةِمرَّحتىساعةًسارثمعنهما،فسكت.الكلب

وكُلا"انزِلا،:فقال.اللّهرسولياذاننحنفقالا:.؟"وفلانفلان"أين:فقال

مننلتما"فما:قالهذا)3(؟مِن،اللّّهنبيَّيافقالا:الحمار".هذاجِيفةمن

نهارألفيالاَن[نه،بيدهنف!يوالذيمنه)4(.أكلٍمنأشدُّآنفًااخيكماعِرض

(.فيها(")ْينغمسالجنة

لعلك،منامكفيرأيت"لعلك:لهقال!نرأنهطرقها:بعضوفي

،واعترفبنفسهجاءماعزًاأنوفيه.عباسابنحديثمن(44)26داودأبورواه(1)

.فاعترفسألهسم!مالنبيأن(1)396مسلموعند

ا!صكَئهُدلَّهةهريرةأبيحديثمن(1916)ومسلم)6825(البخاريرواه)2(

داود"بيأ"سننفيكما""يأكلبزيادةهذا"يأكل"من:لمطبوعةاالنسخفي)3(

وغيرها.(244)8

".منهأكلًا"أشدُّ:المطبوعةالنسخوفي".و"السننالخطيةالنسخفيكذا)4(

المذكور.اللَّهُ!عَئهُرَهريرةأبيحديثمن)5(

004



.(1)"استكْرِهْت

صحيحهَ.الألفاظهذهوكلُّ

منغلطوهي)2(،مسلمذكره.حفيرةلهفحُفِرتأمرَ،أنهبعضها:وفي

قدفالثقة،الصحيحفيلهروىقدمسلمكانوإنالمهاجر.بنبشيررواية

منالوهمحصلوإنما.فيهتكلَّماقدالرازيحاتموأباأحمدأنعلى،يغلط

أعلم.والدّهب،0/25]ماعز.لىإفسرَى،الغامديةحفرة

ردَّها،وإنه.ئيفطهرِّ،زنيتُقدئيإ:فقالت،الغامدية!يموجاءته

حتى"اذهبي:فقال!لحبلىئيإقوادلّّهماعزًا،رددتَكماتردُّئي)3(:فقالت

:فقال.ولدتُهقدهذا:فقالت،خرقةفيبالصبيأتتهولدتفلما."تلدي

خبز،منكِسْرةيدهوفي،بهأتتةفطمتهفلما."تفطميةحتىفأرضعيه،"اذهبي

المسلمين،منرجللىإالصبيَّفدفع.الطعاموأكلَفطمتُهقدهذا:فقالت

بنخالدُويُقْبِلُ)4(فرجموها.الناسَوأمرَصدرها،لىإلهافحُفِربها،أمَرثم

نبيُّفسمعفسبَّها.،وجههعلىالدمُ(فتنضَّح)هرأسَها،فرمى،بحجرٍالوليد

له:قالتالتيالهمدانيةلشَراحةعليقولمنهذاروينعم،.اللفظبهذاأجدهلم(1)

فيحمدأالإمامرواه.إلخ...رأيتِلعلكِ،غَيْرَىلعلكِلها:فقال،زنيتئيإ

.(1851)إالمسندلا

23(./1)596برقم2()

دا.مسلم"صحيحمنلمثبتوا0"نيتردد:فقالت"رددها،:النسخفي)3(

،."فأقبل:المطبوعةالنسخوفي"."فيقبل":مسلم"صحيحفي4()

"."فنضح:المطبوعةالنسخوفي".و"الصحيحالنسخفيكذا)5(
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لوتوبةًتابتلقد،بيدهنفسيفوالذيخالد!يا"مهلًا:فقالإياها،سبَّهع!يالهاللّه

ذكره.ودفنتعليها،فصلَّىبها،أمرثم".لهلَغُفِرَمَكْسٍصاحبُتابها

1(.)مسلم

ولم،عليَّفأقِمْهحدًّا،أصبتُنيإاللّّهرسوليا:فقال،رجللمج!وجاءه

يا:فقال،الرجلإليةفقامع!يم،النبيِّمعفصلَّى،الصلاةوحضرت.عنهيسأله

صليتَقد"أليس:قال.اللّهكتابَفيَّفأقِمْحدًّا،أصبتُإئياللّهرسول

متفق.""حدَّك:قالأو(".ذنبكلكغفرقد"فإنَّاللّّه:قال.نعم:قالمعنا؟(".

)2(.عليه

يسمِّه،لمبحدٍّأقرَّ:طائفةفقالت.الحديثهذاوجهفياختلفوقد

وقالتماعزًا.حدَّكمالحدَّهسمَّاهولو.استفسارهالإمامعلىيجبفلم

هذاوعلى.لهذنبلاكمنالذنبمنوالتائب،بتوبتهله)3(غُفِربل:طائفة

كما،تعالىاللّهحقوقعنهسقطتعليهالقدرةقبلالذنبمنتابفمن

.الصوابهووهذا.المحاربعن)4(تسقط

ألصَلَؤهَوَأَقِرِ):فنزلت،قبلةامرأةمنأصبتُ:فقالرجلع!ع!هوسأله

]هود:!لِلذَّبرلىَفيىَلكاَلسَّئاثلُذ!ئَاَلحسَتَتِإِنَّمِّنَاَفلِألنَهَارِوَزُلَفاطَرَفَىِ

متفق."أمتيمنبهاعمللمن"بل:فقال؟هذهألي:الرجلفقال114،.

.بريدةحديثمن23(/1)596برقم(1)

علية.الكلاممعتقدَّموقد،أنسحديثمن)2764(ومسلم)6823(البخاري)2(

".لهاللّه"غفر:المطبوعةالنسخئي)3(

"سقطت،.:المطبوعفي)4(
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)1(.عليه

ولا.إسقاطهللإماموأن،بواجبليسالتعزيرأنيرىمنبهاستدلوقد

فتأمله.،فيهدليل

منها،حاجتهفقضى،رجلفتجلَّلَها،الصلاةتريدامرأةوخرجت

الذيهذا:وقالتهو،أنهفظنت،فأخذوه،غيرُهعليهاومرَّوفرَّ.فصاحت

عليها،وقعالذيصاحبهافقام.برجمهفأمَر!شًيم،النبيَّبهفأتوا.بيفعل

للرجلوقال.لكاللّهغفرفقد،اذهبي:ع!مالنبيُّلهافقالصاحبها.أنا:فقال

أهلُتابهالوتوبةًتابلقد"لا،:فقالصاحبها؟ترجُمألا:فقالواحسنًا.قولًا

حكمولافتوىولا)2(.كلهمالسننوأهلحمدأذكره."منهملَقُبِللمدينةا

هذا.منأحسن

لماولكن،يرجمهلمأنكرلو:قيلء؟البريبرجمأمر)3(كيف:قيلفإن

بهالقوممجيءُفاتفق،نفسهعنيحتجَّولمينكِر،ولمهذا،هو:وقالتأُخِذَ،

وهذه.المريبسكوتَوسكوتُههو،هذا:المرأةوقولُ،المريبصورةفي

مسعود.ابنحديثمن)2763(ومسلم()4687البخاري(1)

وعند0صحيحصىاسناده،الحضرميحجربنوائلحديثمن272(04)أحمدرواه)2(

الرجم.وعدمالعفوبذكر-لينوفية-نصربنأسباططريقمن284()8/البيهقي

الفريابي،يوسفبنمحمدطريقمن-(4541)والترمذي()9437داودابووزواه

عدمطريقعن3423()7/""المهذبفيالذهبيقال.الرجمبذكر-ثقةوهو

مسلم،شرطعلىإسناده)53(:داالحكمية"الطرقفيالمؤلفوقالمنكر.:الرجم

الأخر.الرواياتيوافقوهو،الرجمروايةالترمذيوصحح.اضطرابمتنهفيوقع

".أمرهم9:المطبوعفي)3(
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فتأمله..وسكوتهاالرجلبلعانالمرأةحدِّقرائنمنأقوىالقرائن

القسامة.ففيالدماءأما.والأمواللحدودواالدماءفيتأثيروللَّوث

ادلّّهفإنالسفر،فيالوصيةقصةففيالأموالوأما.اللعانففيلحدوداوأما

نأوغدرا(1خانا)والوصيينالشاهدينأنعلىاطلعإنبأنهحكمسبحانه

الحكمهووهذا.لهمويُقفَىاستحقاقهما،علىالورثةمناثنانيحلف

النفوسوإزهاقالدماءإراقةفيأثَّرإذااللوثفإن،غيرهحكملاالذي

.والأحرىلىالأوبطريقالمالفييَعمَل)2(فلأنلحدّ،با

أأ2/ة]1اعترافمع،النسبفيداودبنسليمانادلّّهنبيُّبهحكموقد

ومن")3(.ابنك"هولها:فقال،الأخرىولدهوبلبولدها،ليسأنهالمرأة

لاالذيللشدءيقولأنللحاكم"التوسعة:قصتهعلى)4(النسائيتراجم

"الحكم:فقال،أخرىترجمةعليهترجمثم."الحقبهليستبينأفعلُ،:يفعله

ماغيرُالحقَّأنللحاكمتبيَّنإذا(،)هعليهالمحكومُبهيعترفمابخلاف

ثالثة،ترجمةعليهترجمثمودليلًا.استنباطًاالعلمهووهذا"(.بهاعترف

".منهأجلُّأومثلُههومَنبهحكمماالحاكم"نقضُ:فقال

"ظلما".:المطبوعةالنسخفي)1(

.للمجهولمبنيًّا""يُعمَل:بعضهمقرأإذ"،"به:بعدهالمطبوعةالنسخفيزيد2()

تخريجه.سبق)3(

.الأوليانجمتانالترسبقتوقد(5904،014/)داالكبرى"السننفي(4)

و"صُفىَّة(1/9)"الحكمية"الطرقفيوهنا،والمطبوعةلخطيةاالنسخفيكذا()5

فيالصوابعلىتقدَّموكذالما،لهالمحكوم9:""السننفيو(.152)صداالصابرين

.الكتابأول
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مجرىللنسبإجراءًابنهما)1(يكون:قالمنلقولردّوفيه:قلت

نوعوفيه.الباطنفيصفتهعنالشيءيزيللاالحاكمحكمَأنَّوفيه.المال

علىاللّّهبقدرالاستدلالوهو،النافعالعلمأنواعمنشريفعجيبلطيف

منالصغرىقلبفيوخلَقهاللّهقدَّرهبمااستدلَّ!شَممّسليمانفإن.شرعه

هذاوقوَّىابنها،أنهعلىالولد،يُشَقَّأنأبتبحيثوالشفقةالرحمة

لاقولوهذا.شُقَّه،نعم:وقالتالولد،يُشَقَّبأنالأخرىرِضاالاستدلال

فيالنعمةبصاحبيتأسَّىأنيريدحاسدمنيصدروإنما،أممنيصدر

وإذا!الفهموهذالحكماهذامنأحسنَولاهو.عنهزالتكماعنهزوالها

الكاملةالشريعةوهذه.الناسحقوقأضاعالحاكمفيهذامثلُيكنلم

بذلك.طافحة

2(،الفقهاء)بعضوبينعقيلابنالوفاءأبيبينمناظرةذلكفيوجرت

لاالآخر:وقال.إماممنهيخلوولا،لحزماهوبالسياسةالعمل:عقيلابنفقال

يكونالأف!عال)3(منكانماالسياسة:عقيلابنفقال.الشرعوافقماإلاسياسة

لمجميه،الرسوليشرعهلموإنالفساد،عنوأبعدالصلاحلىإأقربمعهالناس

لمأي"الشرعوافقماإلاسياسة"لا:بقولكأردتفإن.وحيبهنزلولا

فغلطٌ)4(،الشرعبهنطقماأردتَوإن.قصحيحالشرعبهنطقمايخالف

"بينهما".:المطبوعةالنسخفي(1)

عقيل.لابن""الفنونكتابمن28(/1)"الحكمية"الطرقفيالمصنفنقلها)2(

.(8701)3/الفوائد""بدائعفيأيضًاونقلها

دا."بحيث:زيادةالمطبوعةالنسخفيبعده)3(

".الحكمية"الطرقفيكما"،الشرعبهنطقماإلاسياسة"لا:يعني)4(
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لاما(1والمَثْل)القتلمنالراشدينالخلفاءمنجرىفقد.للصحابةوتغليطٌ

رأيلاكان)3(المصاحفتحريقإلايكنلمولوبالسِّير)2(.لمعايجحده

ونفيُالأخاديد)4(،فيالزنادقةَعليتحريقُوكذلك.مصلحةعلىفيهاعتمدوا

حجَّاج)5(.بننصرَعمر

ضَنْكٌمقاموهو،أفهامومضِلَّة،أقداممزِلَّةموضعهذاقلت)6(:

وجرَّؤوا،الحقوقوضيَّعواالحدود،فعطَّلوا،طائفةفيهفرَّط،صعبومعترك

العباد.بمصالحتقوملاقاصرةًالشريعةَوجعلواالفساد،علىالفجورأهل

منالمُحِقُّبهايُعرَفالتيالطرقمنصحيحةًطرقًاأنفسهمعلىوسدُّوا

منهمظنًّا،حقٍّأدلَّةأنها)7(الناسوعلمِعلمهممعوعطَّلوها،المبطل

حقيقةمعرفةفيتقصيرٍنوعُذلكلهمأوجبَوالذي.الشرعلقواعدمنافاتها

لاالناسوأنذلكالأمرولاةُرأىفلماوبينها.الواقعبينوالتطبيقالشريعة

فأحدثوا)8(،الشريعةمنهؤلاءفهمهماعلىزائدبشيءإلاأمرهميستقيم

التمثيل.هولمَثْلوا.لماالتمثيل":("الحكميةالطرقإوفي.الفوائد""بدائعفيكذا(1)

"."بالسنن:داالحكميةالطرقو""البدائع"فيو.والمطبوعةلخطيةاالنسخفيكذا2()

أنس.حديثمن(4)879البخاريرواه)3(

.عباسابنحديثمن03()17البخاريرواه(4)

يجة.تخرتقدم5()

فيالاختلافمنبيسيروزدالأمثلةآخرلىإعليهالمؤلفوتعقيب.عقيلابنكلام)6(

48(.92-1/)"الحكميةو"الطرق(2901-1)870الفوائد!"بدائعفياللفظ

"بهايا.:زيادةالمطبوعةالنسخفيبعده)7(

لمالما."جوابوهوبالفاء،والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا)8(
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فيأولئكتقصيرمنفتولَّد.العالممصالحبهاينتظمسياسيةقوانينلهم

،طويلٌشرٌّ=سياستهمأوضاعِمنأحدثوهماهؤلاءوإحداثِ،الشريعة

طائفةفيهوأفرطب،11/25.استدراكهوتعذَّرالأمر،وتفاقم؛عريضٌوفسادٌ

ورسوله.اللّهحكَميناقِضُمامنهفسوَّغت،أخرى

بهاللّّهبعثمامعرفةفيتقصيرهاقِبلمنأُتِيَتْ)1(الطائفتينوكلا

وهو،بالقسطالناسليقوم،كتبهوأنزلرسلهأرسلادلّهفإن.رسوله

وقامت،الحقأماراتظهرتفإذا.والأرضالسمواتبهقامت)2(،العدل

ورضاهودينُهاللّّهشرعُفثمَّ)3(؛كانطريقبأيِّصبحهوأسفر،العقلأدلة

واحد،نوعفيوأماراتهوأدلتهالعدلطرقيحصرلملىتعاواللّّه.وأمرُه

شرعهبمابيَّنبلوأظهر،وأدلُّمنهأقوىهيالتيالطرقمنغيرَه)4(وأبطل

فأيُّ،بالقسطالناسوقيام(،)هوالحقالعدلإقامةمقصودهأنالطرقمن

ومقتضاها.بموجبهاالحكموجبالعدلومعرفةُالحقُّبهااستُخْرِجطريق

هيالتيغاياتهاالمرادوإنمالذواتها،ترادلاووسائلأسبابوالطرق

تجدولن.وأمثالهاأسبابهاعلىالطرقمنشرعهبمانبَّهولكنالمقاصد؛

"كلتاموضعَ"الحكميةو"الطرق("و"البدائعوالمطبوعةالخطيةالنسخفيوقعكذا(1)

.(2505/)((الهجرتينطريق"علىتعليقيوانظر.("الطائفتين

(".الحكميةو"الطرق""البدائعفيكما"،الذي"العدل:المطبوعةالنسخفي2()

.المطبوعفيوكذا،لا"فثمموضع("منإفذلك:ب)3(

منإصلاحولعله.""ويُبطِلْ:بوفي.(""ونفي:""البدائعوفي.يبطلولم:يعني(4)

.المطبوعفيوكذا،الناسخينبعض

.ا"والعدللحق"ا:المطبوعةالنسخفي(5)
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وهلعليها.للدلالةسبيل)1(شرعهوفيإلاللحقِّالمثبتةالطرقمنطريقًا

ذلك؟خلافُالكاملةبالشريعةيُظَنُّ

منجزءهيبل،الكاملةللشريعةمخالفةالعادلةالسيإسةإن:نقولولا

فاذالاوإ،اصطلاحيأمر(""سياسةوتسميتها.أبوابهامنوبابأجزائها،

فيوعاقَب،تهمةفيع!يماللّهرسولُحبَسفقد.الشرعمنفهيعدلًاكانت

وخلَّى،متَّهَمكلَّأطلقفمنالمتَّهَم)2(.علىالريبةأماراتظهرتلماتهمة

وتواترِالدور،ونَقْبِ،الأرضفيبالفسادباشتهارهعلمهمع،حلَّفهأو،سبيله

بشاهدَيإلاآخذهلا:وقال-معه)3(المسروقوجودُسيماولا-السرقات

الشرعية.للسياسةمخالفٌفقولُه=وطَوعٍاختيارٍإقرارِأو،عدل

الخلفاءوتحريقُسهمَه)4(،الغنيمةمنالغالَّلمجهالنبيِّمنعُوكذلك

شطرَوأخذُه)6(،قتيلهسَلَبَأميرهعلىالسدءومنعُ(،متاعَه)ةالراشديمن

"وهي:القديمةالطبعاتفيفأثبتوا،لما"هيليإ"في"تصحف("،شرعه"وهي:ك(1)

والصواب."سبيلشِرْعة"وفي:المطبوعوفيالواو.بزيادةأصلحوا"،وسبيلشِزعة

أثبت.ما

والنسائي(،141)7والترمذي363(،0)داودوأبو2(،100)9أحمدرواه2()

،(411)4/لحاكماوصححه.جدهعنأبيهعنحكيمبنبهزحديثمن(،)4875

)7923(.الإرواء(""فيالألبائيوحسنه5(،)5/"الزاد"فيوالمؤلف

".المسروقوجودمع":المطبوعفي)3(

يجة0تخرتقدم(4)

يجه.تخرتقدم()5

أيضَا.تقدم)6(
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وعقوبتُه،فيهقطعلاماسارواعلىالغُرْمَوإضعافُهالزكإة)1(،مانعمال

الخطاببنعمروتحريقُالضالَّة)3(،كاتمعلىالغرموإضعافُهلجلد)2(،با

قصرَوتحريقُه(،الخمر)هفيهايباعقريةًوتحريقُهالخمار)4(،حانوت

بننصررأسوحلقُه)6(،رعيتهعنفيهاحتجبلماوقاصأبيبنسعد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

والبيهقي2(،444)والنسائي(،5751)داودوأبو2(،100)6حمدأرواه

آخذوها،فإناأبى"من:بلفظ،جدهعنأبيهعنحكيمبنبهزحديثمن(،4501/)

تهذيب"فيكماالمدينيبنوعلياحمدصححه.ربنالماعزماتمنعزمةإبلهوشطر

فيلمؤلفوا2(،257/)داإالتنقيحفيلهادياعبدوابن(،4/534)داالسنن

لابن"التحقيق"تنقيحفيكماالشافعيوضعفه)226(."الحكمية"الطرق

فيحزموابن222(،1/)""المجروحينفيحبانوابن257(،)2/الهاديعبد

57(.)6/""المحلى

يجه.تخرتقدم

يجه.تخرتقدم

(014)"الأموال"فيزنجويهوابن56(،)5/"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه

ورواه.صحيحوإسناده،عوفبنالرحمنعبدأبيهعنإبراهيمبنسعدطريقمن

الرزاقعبدورواه.صفيةعننافعطريقمن(15001،35017)الرزاقعبد

نافعطريقمن(،04)9زنجويهوابن2(،)67""الأموالفيعبيدوأبو(،17)930

عمر.ابنعن

و"بدائع93(/1)لماالحكميةالطرق"فيعمرلىإلمذكورةاالقريةتحريقنسبوكذا

فيعبيدأبوعنهرواه.عليعنمرويفإنهسهو،ولعله(0901)3/الفوائدلما

دا"المحلىفيحزموابن(،114)""الأموالفيزنجويهوابن)268(،""الأموال

ربيعةفييعرفولازكاء.بنربيعةعن،حذلمعن،المكتبعمرطريقمن9(،)9/

لم.وحذعمريدرىولا،تعديلولاجرح

يجه.تخرتقدم
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لىإعنه)2(؛فسأل،المتشابهتتبَّعلمابالدِّرَّةصَبيغًاوضربُهونفيُه)1(،حجاج

وإن،القيامةيوملىإسنةًفسارتالأمةبهاساسالتيالسياسةمنذلكغير

خالفها.منخالفها

الخمروفيالحَبَل)3(،بمجرَّدالزنافي!شَهمالنبيأصحابُحدَّولقد

لحبَلواوالرائحةالقيءدليلفإن،الصوابهووهذاء)4(.والقيبالرائحة

أقوىإلغاءُبالشريعةيُظَنُّفكيفقطعًا،البينةمن)5(لىأووالزناالشربعلى

لهاللَّهُ!كَئهُرَعليوإلقاءاللوطيَّ)6(،الصدِّيقِتحريقُ:ذلكومن؟الدليلين

المخالفةالمصاحفَعثمانتحريق:ذلكومن)7(.رأسهعلىشاهقمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

يجه.تخرتقدم

"الإبانة"فيبطةوابن(،1)53""الشريعةفيوالآجري(،1)46الدارميرواه

بنسليمانطريقمن(،1)138الاعتقاد"أصول"شرحفيواللالكائي)978(،

منقطع.وهوعمر،عنيسار

يجه.تخرتقدَّم

أيضًا.تقدَّم

"أدلُّ(".:نسخةفيانزحاشيةفي

2(،)9("اللواط"ذمفيوالاَجري(،041)ياالملاهي"ذمفيالدنيابيأابنرواه

بالانقطاعوأعلَّه232(.)8/والبيهقي(،)428"الأخلاق"مساويفيوالخرائطي

284(.)3/"الرضية"التعليقاتفيوالألباني،البيهقي

وقال":فقالبكر،أبيلىإ37()5/المعاد"إزادفيالقولهذاالمصنفعزاوقد

فقال.قتلهكيفيةفياختلفواوإنما،قتلهعلىالصحابةجمعتأوشيخنا:القصارابن

ابنوقال.حائطعليهيهُدَم:ا!عكَئهُدئَةُعليوقال.شاهقمنيُرمَى:الصديقبكرأبو

فيالمنذروابن)28337(،شيبةأبيابنرواهوقد".لحجارةبايقتلان:عباس

-عباسابنعن3(،0)دااللواط"ذمفيوالآجري5(،80-1/705)2دا"الأوسط
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ذلك:ومن)1(.قريشبلسانالذيوهو،عليهالناسَجمعالذيللمصحف

للناسادلَّةةهـكلَئهُرَعمراختيار:ذلكومنالسُّلَميِّ)2(.للفجاءةالصدِّيقتحريق

لحراماالبيتيزالفلا)3(،الحجأشهرغيرفييعتمرواوأنالحجِّ،إفرادَ

النالسَآددَّه!كَئهُرَعمرمنجأأ2/ه]2ذلكومن.والمعتمرينلحجاجبامعمورًا

بكربيأوحياة!شَيوادلّّهرسولحياةفيباعوهنوقدالأولاد،أمهاتبيعمن

بفمأوقعهلمنالثلاثبالطلاقإلزامه:ذلكومن)4(.وأرضاهددَّهُيهثكَئه1ُرَ

بًمِماللّهرسولعهدعلىكانفقدوإلابه)5(،هوصرَّحكماله،عقوبةًواحد

ذلكأضعافأضعافلىإواحدةً)6(؛يجعلهوإمارتهمنوصدرًابكربيوأ

الشريعةأصولمنمشتقَّةوهي،الأمةبهاساسواالتيالعادلةالسياساتمن

وقواعدها.

الدينغيرهمكتقسيموسياسةشريعةلىإالحكمطرقبعضهموتقسيم

ذلكوكلُّ)7(.وعقلنقللىإالديناحرينوكتقسيم،وحقيقةشريعةلىإ

لىإينقسمذلككلُّ=والعقلوالطريقةلحقيقةواالسياسةبل،باطلتقسيم

ابنفروىعليّأما."لحجارةبايُتبعثممنكَّسًا،فيُرمىالقريةفيبيتٍأعلىإينظر:قال

جمة.رأنه)33(والآجري5(،21/70)المنذروابن)27928(،شيبةبيأ

يجه.تخرتقدَّم(1)

.(181)3/"الإسلامو"تاريخ353(2/)("الطبري"تاريخانظر:2()

يجه.تخرتقدَّم)3(

يجة.تخرتقدَّم(4)

المطبوعة.النسخفيوكذا"،إبذلك:ب)5(

يجه.تخرتقدَّم)6(

".ونقل"عقلز:عداما)7(
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لها،قسيملاالشريعةأقساممنقسمفالصحيحوفاسد.،صحيح:قسمين

مبنيوهووأنفعها،الأصولأهممنالأصلوهذا.ومنافيهاضدُّهاوالباطل

يحتاجماكلِّلىإبالنسبة!سًتوّ)1(النبيرسالةعموموهوواحد،حرفعلى

أحدلىإأمتهيُحْوِجلموأنه،وأعمالهموعلومهممعارفهمفيالعبادإليه

عمومانفلرسالته.بهجاءماعنهيبلِّغهممنلىإحاجتُهموإنما،بعده

إليه،المرسللىإبالنسبةعمولم:تخصيصإليهمايتطرقلا)2(محفوظان

وفروعه.الدينأصولفيإليهبُعِثَمَنإليهيحتاجماكلِّلىإبالنسبةوعمولم

إلابهالإيمانيتمُّولاسواها.لىإتُحْوِجلا،عامَّةشافيةكافيةفرسالته

رسالته،عنالمكلَّفينمنأحديخرجفلآوهذا،هذافيرسالتهعمومبإثبات

وأعمالهاعلومهافيالأمةإليهتحتاجالذيالحقأنواعمننوعيخرجولا

به.جاءعما

ذكَّرإلاالسماءفيجناحيهيقلِّبطائروماع!عم،ادلّّهرسولتوفيوقد

لجماعاوآدابالتخلِّياَدابحتىشيءكلَّوعلَّمهمعلمًا.منهالأمَّةَ)3(

والسفر،والنزولوالركوب،والشربوالأكلوالقعود،والقياموالنوم

والصحةوالفقر،والغنى،لخلطةواوالعزلة،والكلاموالصمت،والإقامة

.والموتلحياةاأحكاموجميع،والمرض

".ارسالته:المطبوعةالنسخفي(1)

في"إليهما"إثباتسع"محفوظاتعمومات":النسخإحدىمنالمطبوعفيأثبت)2(

بعد!فيمافقطمررذكرومع،نعته

مسند"فيذرأبيحديثفيونحوه.إذكَّر"منالكافتشديدمعكز،فيكذا)3(

ذكر":بوفي.أذكرنا""2(:1136)وفي،علمًا"منةذكَّرَناإلا"2(:1)943حمد"أ

المطبوعة.النسخفيوكذا"،للأمة
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ويوم،لجنةواوالنارلجنَّ،واوالملائكة،والكرسدطالعرشلهمووصف

تعريف،أتمَّلهَهموإمعبودَهموعرَّفهم.عينرأيُكأنهحتىفيهوماالقيامة

وعرَّفهم.جلالهونعوتكمالهبأوصافويشاهدونهيرونهكأنهمحتى

كانواكأنهمحتى،معهمعليهمجرىومالهم،جرىوما،ممهموأالأنبياءَ

لأمتهنبيّيعرِّفهلمماوجليلهادقيقهاوالشرالخيرطرقمنوعرَّفهم.بينهم

يحصلوماالبرزخفيبعدهيكونوما،الموتأحوالمنع!مروعرَّفهم.قبله

وكذلك.غيرهنبيٌّبهيعرِّفلمماوالبدنللروحوالعذابالنعيممنفيه

أهلفِرَقجميععلىوالرَّدِّوالمعاد،والنبوةالتوحيدأدلَّةمن!كسَي!هعرَّفهم

منإلىإلااللهم،بعدهمَنإلى)1(حاجةعرفهلمنليسماوالضلالالكفر

عليه.خفيمامنهويوضِّح،ويبيِّنه،إياهيبلِّغه

النصروطرُقالعدوولقاءلحروبامكايدمنع!ي!عرَّفهموكذلك

لهميقُمْلمرعايتهحتطَّورعَوهب(]252/وعملوه)2(علموهلوماوالظفر

ومامنها،يأتيهمالتيوطرقهإبليسمكايدمن!يمعرَّفهموكذلكأبدًا.عدوٌّ

وكذلك.عليهمزيدلاما5=شرَّبهيدفعودطوما،ومكرهكيدهمنبهيتحرَّزون

حاجةلاماوكمائنهاودسائسهاوأوصافهانفوسهمأحوالمن!سًم!مّعرَّفهم

علموهلومامعاشهمأمورمنع!معرَّفهموكذلك.سواهلىإمعهلهم

استقامة.أعظمدنياهملهملاستقامتوعملوه

لىإادلّّهيُحْوِجهمولم،برمَّتهوالآخرةالدنيابخيرفجاءهم،لجملةوبا

أكملُشريعةٌالعالمَطرقماالتيالكاملةشريعتهأنيُظَنُّفكيف.سواهأحد

المطبوعة.النسخمنساقط"ليإ"(1)

".وعقلوه":المطبوعةالنسخوفي.كمنساقط""وعملوه2()
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وأحقيقةأوقياسلىإأوتُكملها،عنهاخارجةسياسةلىإتحتاجناقصةمنها

إلىحاجةًبالناسأنظنَّكمنفهوذلكظنَّومنعنها؟خارجٍمعقولٍ

وقلةُ،ذلكظنَّمنعلىبهجاءماخفاءُكلِّههذاوسببُ.بعدهاَخررسول

به،جاءبمااكتفواالذين،نبيِّهأصحابَلهادلّهوفَّقالذبدالفهممننصيبه

نبيناعهدهذاوقالوا:والبلاد،القلوببهوفتحوا،سواهماعمابهواستغنوا

إليكم.عهدُناوهوإلينا،

نأخشية!واللّّهرسولعنالحديثمنيمنعاللَّه!عَتهُرَعمركانوقد

وزَبَدِباَرائهمالناساشتغالَرأىلوفكيف(،القراَن)1عنبهالناسيشتغل

.المستعانفادلّّه؟لحديثواالقراَنعنأذهانهموزُبالةِأفكارهم

لخهِؤشكَأل!تَفعَلَتكَأَنزَقاأَنَّايَكفِهِز)أَوَلَؤ)2(:تعالىقال

:وقال51،.]العنكبوت:!يُؤصمنُوتَلِقَؤووَفيِتحرَئلَرَضَةًذَلِثَئِإِتَّ

!)3(لملِمِينَوَب!ثرىَوَرَخمَةُوَهُدىلثَئ:لِّكُلِّ!نًااَئخفعَلتثَ)وَنَزَّلنَا

لِّمَاوَشِفَارَّبِّكُتممنمَّوعَظَةٌيكمُجَآقَذأفَّاسُ)يأَيُّهَا:لىتعاوقال98(.:النحلأ

.،57:]يونس!ولِفّمُؤمَنِينَوَبَىئهَةاَلصُّدُورِوَهُدُىفِى

بعُشْرالسنةتُبيِّنهوماهويفيلاكتابٌالصدورفيمايشفيوكيف

فياليقينمنهيستفادلاكتابٌالصدورفيمايشفيكيفأم؟الشريعةمعشار

عامَّتُهاأو،وأفعالهوصفاتهوأسمائهادلّّهمعرفةمسائلمنواحدةمسألة

96(./1)""الإصابةفيوالحافظ(،421/)47عساكرابنرواه(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا،"لىتعااللّهقال"وقد:ب)2(

".عليكاوأنزلنا:الثلاثالنسخفي)3(
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انتفاوها؟يُعلَملاأمورعشرةانتفاءعلىموقوفةدلالتهالفظيةظواهر

عظيم.بهتانهذاسبحانك

القوانينهذهوضعقبلوالتابعونالصحابةكانكيفاالعجبللّّهويا

والمقاييسالاَراءهذهاستخراجوقبلالقواعد،منبنيانهااللّّهأتىالتي

خلافعلىكانواأم،بالنصوصمكتفينمهتدينكانواأهل؟والأوضاع

للشريعةوأضبطوأهدى،منهمأعلمَفكانوا،المتأخرونجاءحتى،ذلك

فوادلّّه؟منهمعليه1()ويمتنعلهيجبوماوصفاتهوأسمائهبادلّّهوأعلم،منهم

الظنبهذانلقاهأنمنخيرٌبه)3(الإشراكَخلاماذنبٍبكلِّاللّّه)2(نلقىلأن

الباطل.والاعتقادالفاسد

فصر

الشرعية:السياسةفيحمداالإمامكلاممنيسيرةنبذةوهذه

يقعلالائهينفىالمخنَّثمنصور:وابنالمرُّوذي)4(روايةفيقال

وإن،أهلهفساديأمنبلدلىإنفيُهوللامام.لهوالتعرضالفسادإلامنه)5(

حبَسَه)6(.عليهمبهخاف

"!ا(".بزدادة"يمتنع"وما:المطبوعةالنسخفي(1)

"و"نلقاه"،"نلقىصحفوالما""عبدهزادوا"،عبدهاللّه"يلقى:المطبوعةالنسخفي)2(

"0و"يلقاه"يلقىالىإيأتيفيما

المطبوعة0النسخمنساقط(""بة)3(

.بفيكمابالزايالمطبوعةالنسخفي4()

الفوائد(".و"بدائعبمنوالمثبت"،"منهم:كز،في)5(

-بعنوان(2211-1211)3/الفوائد""بدائعفييليهوماهذاأحمدالإمامقولورد)6(
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وأأ()1(]253/،رمضاننهارفيخمرًاشربفيمنحنبلروايةفيوقال

فييقتلالذيمثل،عليهوغُلِّظالحدُّ)2(،عليهأُقيمَهذا:نحوشيئًاأتى

وثلث.ديةالحرم

.وتُؤدَّبانتُعاقبانالمرأةَالمرأةُأتتإذا:حربروايةفيوقال

لأن،ذلكفلهبالناراللوطيتحريقَالإمامُرأىإذاأصحابنا:وقال

العربنواحيبعضفيوجد%نهابهكَئهُددَّهبكربيألىإكتبالوليدبنخالد

بنعليوفيهمع!ه!ه،النبيأصحابَفاستشار،المرأةتُنكَحكمايُنكَحرجلًا)3(

منأمةبه4(تعممِالمالذنبهذاإن:فقالقولًا،أشدَّهموكان،طالبأبي

جمعفأبالنار.يحُرَّقواأنأرى،علمتمقدمابهمادلّّهفصنع،واحدةإلاالأمم

اللَّه!كَئهُرَبكرأبوفكتببالنار.يُحرَّقواأنعلىمحك!يماللّهرسولأصحابرأي

ثمالزبير،ابنحرَّقهمثم(.فحرَّقهم)هيُحرَّقوا،أنالوليدبنخالدلىإ

)6(.الملكعبدبنهشامحرَّقهم

مختصرةالمروذيروايةوانظرأحمد".الإمامعليهانصَّالشرعيةالسياسةمن!فوائد

927(./1)يعليلأبي"السلطانية"الأحكامفي

هذهلىإوسنشيرمتأخر.بخطمكتوبةهنامن)ز(الأصلمنالأخيرةالكراسة(1)

ضمنالساقطةالكراسةعلىبالعثورسبحانهاللّهوفقوقد)خز(.بالرمزالتكملة

)ز(.الأصلبرمزإليهاالإشارةفتستمر،مجموع

(".عليه"الحدُّ:المطبوعةالنسخفي)2(

لما.رجل...جِدوُ":يعني،لمارجل9:خز3()

لجلالة0الفظبزيادة"اللّهَ"تعص:المظبوعةالنسخفي)4(

قريبًا.يجهتخرتقدم)5(

انظر-.الآجريعن5(80)ص"المحبين"روضةفيعنهماالتحريقالمصنفنقل)6(
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السلطانعلىوجبقدأنهالصححابةعلىطعنفيمنأحمدالإمامونصَّ

أعادوإلا،تابفإن،ويستتيبهيعاقبهبل،عنهيعفوأنللسلطانوليس.عقوبته

العقوبة.

خلوةُحُرِّمالمساحق!ةعليهنخيفإذاالنساءأنفيأصحابناوصرَّح

اختيارعلىيُجبَرفإنهأختانوتحتهأسلممنبأنوصرَّحوا.ببعضبعضهن

،حقٌّعليهوجبمنكلُّوهكذاقالوا:يختار.حتىضُرِبأبىفإنإحداهما.

1(.يؤدِّيه)حتىيُضرَبفإنه،أدائهمنفامتنع

فمشهور.،ذلكفيوأصحابهمالككلاموأما

اعتبرأنهمعلىتعااللّّهرحمهالشافعيبذلكالأخذمنالناسوأبعَدُ

هذاغيرفيكثيرًامنهاذكرناوقد،موضعمائةمنأكثرفيالأحوالقرائن

)2(.الكتاب

يشهدولميرهالموإن،الزفافليلةالمرأةالرجلوطءجوازمنها:

القرائن.علىبناء،امرأتهأنهاعدلان

أكلهاوجوازكافر،أوعبدأوصبيٌّإليهيوصلهاالتيالهديةقبولومنها:

علىبناءكذا،لكأهدىفلانًاأنعدلانيشهدلموإنفيها،والتصرف

والهدية.الهبةبلفظالرسولتلفظولاتلفظهيشترطولا.القرائن

الفوائد".و"بدائع93(/1)"الحكمية!الطرق:وانظر.(58)ص"اللواط"ذمكتابة

.الإسلامشيخعن(03901/)""الإنصافصاحبنقلهماانظر(1)

63(.-1/48)"الشرعيةالسياسةفيالحكمية"الطرقالمقصودلعل)2(
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فييستأذنهلموإن،عليهودقِّهحلقتهبقرعبابهفيتصرُّفهجوازومنها:

ذلك.

أصحابهمنشاءلمنوالبستانللدارالمستأجراستدعاء:ومنها

تصرُّفَهمذلكتضمَّنوإننطقًا،يستأذنهلموإن،مدةعندهوإنزالهموضيوفه

.ونحوهالسُّلَّم1َ()وإضعافهمالكنيفَوإشغالهمالدارمنفعةفي

لهيصرِّحلموإنيديهبينوضعهإذاالطعامعلىالإقدامجوازومنها:

لفظًا.بالإذن

يستأذنه.ولا،إليهيقدِّمهلموإنالإناءمنشربهجوازومنها:

يستأذنه.لموإنكنيفهفيحاجتهقضاءجوازومنها:

وسادته.لىإالاستنادجواز)2(ومنها:

بتمليكهيصرِّحلموإن،وغيرهالطعاممنعنهرغبةينبذهماأخذُومنها:

لموإنواَنيتها،ووسادتهالحافهاوزوجتهبفراشانتفاعه:ومنها

ذلك.أضعافأضعافلىإنطقًا؛يستأذنها

القرائنعلىا)3(اعتماوهي.البابهذامنإلاالشرعيةالسياسةوهل

تارةً؟بكثيرالشهودظنمنأقوىهوالذيوالظنتارةً،القطعتفيدالتي

القراء.بعضاقتراحكأنة"،"وإصعادهم:كحاشيةفي(1)

خز.ز،في"جواز"يردلم2()

المطبوعة.النسخفيوكذا!الاعتماد"،:ب)3(

418



المفتيعنة)2(يستغنيلامرارًا،عليهالتنبيهتقدَّمقد)1(واسعبابوهذا

لحاكم.وا

نر

الأطعمة.فيفتاويهمنطرفٍوذكرِ!مم،اللّهرسولفتاوىلىافلنرجع

أجلمنأكرهةولكنيلا،":فقالهو؟أحرام:الثومعن!شًيموسئل

)3(.مسلمذكره."رائحته

"بلى،:فقال؟البصللنايحِلُّبأ]253/هل:أيوبأبو!سًيمّوسأله

أحمد)5(.ذكره."يغشاكملامايغشاني4()ولكن

بأرضيكنلمولكن"لا،:فقالهو)6(؟أحرام،الضبعن!سًيهوسئل

المطبوعة.النسخفيوكذا"وقد،،:ك(1)

".يستغني"ولا:المطبوعةالنسخفي)2(

.الأنصاريأيوببيأحديثمن2(0)53برقم)3(

المطبوعة.النسخفيوكذا.""ولكني:ك(4)

سمره.بنجابرطريقمن،الأنصاريأيوببيأحديثمن235()70"المسند"في5()

ورواه.البصلدونالثومذكرفيهولكنآ(5)69""الكبرىفيالنسائيأيضًاورواه

.الثومبذكر،أيوببيأقصةسمرةبنجابرحديثمن،وصححه(018)7الترمذي

ابنصححه،الثومبذكرالأنصازيةأيوبأمحديثمن3364()ماجهابنورواه

النهيوورد."البقولبعض":هماعندولكن2(،0)39حبانوابن(6711)خزيمة

564(.)ومسلم)855(البخاريعندالبصلعن

خز.ز،في"هو"يردلم)6(
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.(1)عليهمتفق."أَعافُهنيفاجد،قومي

فياللّّهأحلَّهما"الحلال:فقالوالفِرَاء،لجُبْنواالسَّمْنعنع!يموسئل

ذكره".عنهعفاممافهوعنهسكتوما،كتابهفياللّهحرَّمهماوالحرام،كتابه

)2(.ماجهابن

عنكيموسئل.أحد؟"الضبعَيااكل"أوَ:فقال،الضبععنغ!ميهوسئل

ابنوعند)3(.الترمذيذكره.خير؟"فيهاحدٌالذئبَياكل"اوَ:فقال،الذئب

ياكل"ومن:قال؟الضبعفيتقولمااللّهرسوليا:قلت:قال:ماجه

؟(".الضبع

كأنَّشيئًا،منهالقلبفيفإن،الضبعإباحةفيجابر)4(حديثصحَّوإن

أعلم.وادلّّهتنزُّهًا.أوتقذُّرًاأكلهتركعلىيدللحديثاهذا

ندريلاباللحميأتونناقومًاإن:فقالتآبهددَّهُعَنهَا،رَعائشةمحك!هوسألته

)5(.البخاريذكرهوكلُوا".،انتم"سمُّوا:فقاللا؟أمعليهاللّّهاسمُأذُكِرَ

الوليد.بنخالدحديثمن(1)469ومسلم1953()البخاري(1)

.تقدموقد3(س)67برقم(2)

حديثمن(،4/201)ئيوالطبرا3237(،)3235،ماجهوابن(،2917)برقم)3(

"التاريخ"فيالبخاريضعفهوالحديث.ضعيف،الكريمعبدوفيةجَزْء.بنخزيمة

فيالبرعبدوابن(،204)7/"االمحليفيحزموابن،والترمذي2(،60)3/

وغيرهم.(،1/161)التمهيد""

تخريجه.سبق)4(

2(.0)57برقم)5(
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اللّه؟قتلمماناكلولاقتلناما1()نأكلإنَّافقالوا:اليهود،!نموسأله

.،121:]ا!نعامالاَيةآخرلى!!عَلَمهِلَؤيُذبهَرِاَسْرُاَللَّهِسَّاتَآ!لُواًوَلَا):اللّّهفأنزل

اليهود.همالسؤالهذاسألالذيوأنداود)2(،أبوذكرههكذا

وهو،السؤالهذاأوزدواالذينهمالمشركينأنالقصةهذهفيوالمشهور

كماالميتةيحرِّموناليهودوكون،مكيةالسورةكونعليةويدل.الصحيح

هذاعلىيوافقونوهم،السؤالهذايوردونفكيف،المسلمونيحرِّمها

إلَ!+أَوصليَاَيِهِرْليَوُصُنَاَلشَّيطِب!وَإِنَّ:قولهأيضًاعليةويدل؟لحكما

تكنلمواليهود،ذلكفيمجادلٍسؤالفهذا،.121:]الأنعاملِيُخدِلُوكُئم!

هذا.فيتجادل

هذاسألالمسلمينبعضأنظاهرهبلفظ)3(الترمذيرواهوقد

نقتل،مماأناكل،اللّّهرسوليافقالوا:جميًهّدالنبيلىإناسٌأتى:ولفظه،السؤال

لىإ!عَلتهَاَسمُأدلَّهِبمرَ)فَكُلُوأمِمَّا:لىتعااللّّهفأنزل؟اللّّهقتلممانأكلولا

المطبوعة.النسخفيوكذا"أنأكل"،خز:(1)

حديثمن2(04)9/والبيهقي328(،)5/"التفسير"فيوالطبري281(،)9برقم)2(

وعطاءموصولًا.عنهجبيربنسعيدعنالسائببنعطاءطريقمن،عباسابن

"التفسير"فيحاتمبيأابنورواهجبير.بنسعيدعنالأحاديثيرفعمختلط

.(177)2/"التفسير"فيكثيرابنوضعفهمرسلًا،(41378/)

جبيربنسعيدعنالسائببنعطاءطريقمن.عباسابنحديثمن03()96برقم)3(

من3(،1)73ماجهوابن(181)8داودأبوورواه.مختلطوهو،السابقلحديثكا

حسن:الترمذيوقال.مضطربةعكرمةعنسماكورواية،عكرمةعنسماكطريق

غريب.
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قضينالااوهذ.،121-811:]الأنعام!ولمَشُركِوُنَإِئبهُغأَطَمْمُمُوهُمْ)وَإِن:قوله

ادلّّهرسولالمسلمونعنهفسأل1(؛)السؤالأوردواالذينهمالمشركينكون

0الرواةأحدمنوهمًاإلا"ذلكعنسألوااليهود"إن:قولهأحسبولالمجؤ.

أعلم.واللّه

انتشرتُاللحمأصبتُإذاإئيادلّّه،رسوليا:فقالرجل،!وّوسأله

)جمأَيُّهَا:تعالىادلّهفأنزل.اللحمعليَّفحرَّمتُشهوئي،وأخذتنيللنساء،

اَلمحغتَدِينَلَايحُبُّاَللَّهَإِتَّوَلَا!تَدُوَأْلَكُخاَلئَهُاَصَلمَاَطَيِّبَفءَامَنُوألَامُحَرِّمُواْاَتَذِينَ

2(.)الترمذيذكره.88(87-:]المائدة!صَلَلاطَئبَأاَدلّهُرَزَقَكُمُمِمَّ!وَءطُوا!

وإنهم،كتابأهلأرضأرضناإن:فقال،الخُشَنيثعلبةأبو"سنرووسأله

فقال؟وقدورهمباَنيتهمنصنعفكيفالخمر،ويشربونالخنزيرلحميأكلون

:قال.واشربوا"فيها،واطبخوافارحَضُوها)3(،غيرهاتجدوالم))إن!وو:

الحُمُرلحمتأكلوا"لا:قالعلينا؟يحرُمومالنا،يحِلُّما،اللّهرسوليا:قلت

ثبتوقدأحمد)4(.ذكره."السباعمننابذيكلِّأكلُيحِلُّولا،الإنسية

المطبوعة.النسخفيوكذا،"السؤال"هذا:ك(1)

التفسير""فيالطبريأيضاورواه.عباسابنحديثمن3(450)برقم2()

وهوموصولًا،سعدبنعثمانطريقمن35(،11/0)والطبراني52(،01/0)

أشارالذيوهو.الصوابوهومرسلًا،(01/415.515)الطبريورواه.ضعيف

ترجيحه.لىإالترمذي

اغسلوها.أي)3(

.تقدموقد()17737لمسنددا"افي(4)
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نابذيكُلِّ"أكلُ:قالأنههريرةأبيحديثمن")1(مسلم"صحيحفيعنة

أكلعننهيَهتأوَّلمن()2(]تأويليبطلاناللفظانوهذان."حرامالسباعمن

وباللّّهقطعًا.فاسدتأويلفهو)3(،كراهةنهيبأنهالسباعمننابذيكلِّ

التوفيق.

طعنتَ"لو:فقال؟واللَّبَّةلحلقافيإلاالذكاةتكونأما:ع!ههوسئل

ذكاةهذا:وقالداود)4(،أبوذكرهأ(.2/ه41("عنكلأجزأفخذهافي

غيرفيهو:وقيل)5(.للضرورةهذا:هارونبنيزيدوقال.المتردِّي

)6(.عليهالمقدور

مأأنلقيه:الشاةأوالبقرةأوالناقةبطنفييكونلجنيناعنلمجيموسئل

سبق.وقد(3391)برقم(1)

بينالمطبوعفيتوضعولم،"قول":المطبوعةالنسخوفي،السياقيقتضيهازيادة2()

فيه.المعتمدةالنسخفيوردتكأنها،معقوفين

("."فافه:المطبوعةالنسخفي)3(

حمدأأيضًاورواه.أبيهعنالدارميالعشراءبيأحديثمن282()هبرقم(4)

وأبو.3(481)ماجهوابن(،044)8والنسائي(،1841)والترمذي(،981)47

3(،30/)13"المغني"فيكماحمدأوضعفه،المجاهيلعدادفي،وأبوهالعشراء

"بيانفيالقطانوابن278(،)9/والبيهقي22(،)2/""التاريخفيوالبخاري

الكبير""العللوانظر:(.421)9/""المجموعفيوالنووي582(،)3/"الوهم

.(062)صللترمذي

.الترمذيذكره5()

028(.)4/داالسننمعالم"فيالخطابيقاله)6(
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2(.حمد)أ(1)أخرجه."أمهذكاةفإنَّذكاته،[نَّشئتم"كلوه:فقال؟نأكله

فإنه؛يؤكلئم،أمُّهتذكَّىكمايذكَّىأنهلحديثاتأوَّلَمنتأويليبطلوهذا

فلمأجزائها،منجزءلأنهوهذا.لهذكاةأمهذكاةأنهوأخبر،بأكلهأمرهم

أجزائها.كسائر،بذبحيُفرَدأنلىإيحتح

معناوليستغدًا،العدوِّلاقوإنَّا:فقال،خَديجبنزافعلمجيموسأله

عليهاللّّهاسمُوذُكِرالدمَانهر))ما:حك!يمالنبيفقالباللِّيط)3(؟فنذكِّي،ىمُدً

(".الحبشةمُدَىوالظُّفرعظم،السِّنَّفإنظُفر،اوسنكانَّمنما[لافكُلْ،

القصَب.منالفِلْقَة:واللِّيطة)4(.عليهمتفق

معهوليسالصيدَلَيصيبأحدناإنَّ:فقال،حاتمبنعديجي!وسأله

واذكر،الدمَ))أمِرَّجي!و:اللّّهرسولفقالالعصا؟وشِقَّةبالمروةأيذبع،سكِّين

حمد)5(.أذكره."اللّّهاسمَ

به،فذبحتهاحجرًا،جاريةٌفأخذت،الموتبهاحلَّشاةعنجًمهوسئل

)6(.البخاريذكره.بأكلهامحك!ممّالنبيفأمر

فيلهمفرخَّص،بمروةفذبحوهاالذئبُ،فيهانيَّبَشاةعنع!يموسئل

.""ذىه:لمطبوعةاالنسخفي(1)

.تقدموقد(06211)لمسند("ا"في2()

النسخ.منأثبتكما"مسلم"صحيحوفي"،بالليطة"أفنذكي:المطبوعةالنسخفي)3(

.(91)68ومسلم(42)88البخاري(4)

282(،4)داودأبوأيضاورواه.حاتمبنعديحديثمن(41826-18262)برقم5()

.يعرفلا،قطريبنمُرَيّوفيه)3177(.ماجهوابن(،4043)والنسائي

مالك.بنكعبحديثمن023()4برقم)6(
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.(1)النسائيذكره.أكلها

رزقًا"كلوا:ققالالبحرُ)2)،عنهجزَرالذيالحوتأكلعنع!ن!موسئل

)3(.عليهمتفق."معكمكان[نوأطعمونالكم،اللّّهأخرجه

بقولصيأصيدصَيد،بأرضإنَّا:فقال،الخشنيئعلبةأبوبم!ت!موسأله

صدتَ"ما:فقاللي؟يصلحفمابمعلَّم،ليسالذيوبكلبيالمعلَّموبكلبي

فذكرتَ،لمعلَّمابكلبكصدتَوما.فكُلْ،عليهاللّّهاسمفذكرتَ،بقوسك

"0فكُلْ،ذكاتهفأدركتَلمعلَّم،اغيربكلبكصدتَوما.فكُلْ،عليهادلّّهاسم

علىودلالتُهالصيد،لحِلِّالتسميةاشتراطفيصريحوهو)4(.عليهمتفق

المعلَّم.غيرصيدتحريمعلىدلالتةمنأصرحذلك

فيمسكن،المعلَّمةكلابيأُرسلإنِّي:فقال،حاتمبنعدييك!مووسأله

اللّّه،اسموذكرتَ،لمعلَّماكلبكأرسلت"إذا:فقال.الدّهاسموأذكرعليَّ،

يَشْرَكهالمما،قتلن"وإن:قال؟قتلنوإن:قلت(".عليكامسكمافكُلْ

"إذا:فقال.فأصيبالصيدَ،بالمِعراضأرمينيفإ:قلت.منها"ليسكلعب

ماجهوابن2(51)79حمدأأيضًاورواه.ثابتبنزيدحديثمن(44)70برقم(1)

ولكن،مجهولهذاوحاضرالمهاجر.بنحاضرعنشعبةطريقمن)3176(،

ابنلحديثاوصحح.المصنفعندتقدممامعناهويؤيد،عنهشعبةروايةأمرهيقوي

.(4/311)لحاكموا(5885)حبان

."عنةالبحر"ز:عداما2()

جابر0حديثمن(1)359ومسلم()4362البخاري)3(

.(0391)ومسلم(45)78البخاري(4)
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متفق."تاكلةفلابعَرضهأصابهو[ن،فكُلْهفخزَق)2(1(لمعراض)بارميتَ

)3(.عليه

فلااكلفإن،الكلبانَّيأكل"[لا:لحديثاهذاألفاظبعضوفي

منكلابوإنَّخالطها.نفسهعلىأمسَكَأنَّيكونَّإنماأخافنيفإتاأكل،

)4(."غيرهعلىتسمِّولم،كلبكعلىسمَّيتَإنمافإنك،تأكلفلاغيرها

فإن،اللّهاسمفاذكرلمكلَّباكلبكأرسلتَ"إذا:ألفاظهبعضوفي

منه،ياأكلولم،قَتلَقدأدركتهو[ن.فاذبحهحيًّا،فأدركتَه،عليكأمسك

")5(.ذكاتُهالكلبفإنَّأخذَ،فكُلْه

غاب"فان:وفيه(".اللّّهاسمفاذكربسهمكرميتَ"إذا:ألفاظهبعضوفي

فإنَّ.[نَّشئتفكُلْسهمِكأثرَ[لافيةتجدولم،الثلاثةأواليومينعنك

")6(.سهمُكاوقتَلَهالماءُتدريلافإنكتأكلفلالماء،افيغريقًاوجدتَه

مكلَّبةًكلابًاليإن،اللّّهرسوليا:فقالالخشنيثعلبةأبوع!هموسأله

أمسكَتْممافكُلْمكلَّبة،كلابلككانت"إن:فقالصيدها.فيفأفتِني

،حديدةطرفهافيعصًاأوثقيلةخشبة"هي75(:/)13دا"شرحةفيالنوويقال(1)

".تفسيرهفيالصحيحهوهذا.حديدةبغيرتكونوقد

نفذ.أي)2(

1(.)9291/ومسلم)5477(البخاري)3(

3(.-291/2)9مسلمرواه(4)

.(291/4)9برقمفهي!ذكاتُةالكلبأخْذَ"فان:قولةلاإ6(،/291)9مسلمرواه(5)

بيأحديثفيوهو.يومينأويومبذكر2(،24)9/والبيهقي(1)3889حمدأرواه)6(

سيأتي.كما،أيامثلاثةبذكر(3191)مسلمعندثعلبة
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وغيرُ"ذكيّ(:ب]254/قال؟ذكيوغيرُذكيّ،اللّّهرسوليا:فقال."عليك

فيأفتِني،اللّهرسوليا:قال."منه"وإنَّأكل:قال؟منهأكل!ان:قال.ذير"

:قال؟ذكيوغيرُذكيّ:قال."قوسُكعليكأمسكَتْما"كُلْ:قال.قوسد

يصِلَّلمماعنك،تغيَّب"و[ن:قال؟عنيتغيَّبدرإن:قال".ذكيوغيرُ"ذكيّ

.(1داود)أبوذكره."سهمكأثرغيرَأثرًافيهتجِدْاو-يتغيريعني-

فإن"،تأكلفلاأكل)2("و[ن:حاتمبنلعديقولههذايناقصلولا

وحديث.نفسهعلىممسكًايكونإذ؟صيدهحالَمنهأكَلَفيماعديحديث

أكَلثم،صاحبهعلىأمسَكقديكونفإنه،ذلكبعدمنهأكلفيماثعلبةأبي

صاحبُه.ذكَّاهمماأكللوكمايحرُم،لاوهذا.ذلكبعدمنه

(".يُنْتِنْلمما"كُلْة:فقال،ثلاثبعدصيدَهيدركالذيعن!ن!موسئل

)3(.مسلمذكره

لهمناقةعندهمماتت،محتاجينلحَرَّة)4(باكانوابيتأهلُءشمموسأله

أحمد)5(.ذكره.شتائهمبقيةَفعصمَتْهمأكلها،فيلهمفرخَّص،لغيرهمأو

حمدأأيضًاورواه.جدهعندأبيهعنشعيببنعمروحديثمن)2857(برقم(1)

للطرقَانظر2370()9/والبيهقي(،4)797والدارقطني-،لفظهوهذا-672()5

"الهاديعبدلابنو"التنقيح322()6/"الدارقطنياعلل:عليهالحكموا

/3(054)0

معقوفين.بينلما"منهأثبتبعضهاوفي"،منه"أكل:المطبوعةالنسخفي2()

ثعلبة.بيأعن(3191/01)برقم)3(

".الحرةفيإ:المطبوعةالنسخفي4()

=(1)653الطيالسيايضًاورواه.سمرةبنجابرحديثمن2(810)5برقم)5(
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رجل:فقال.وولدهأهلهومعهلحرَّةَ)2(انزلرجلًاأن(1داود)بيأوعند

صاحبها،يجدفلمفوجدها،فأمسِكْها.وجدتهَافانضلَّت)3(،ليناقةًإنَّ

نُقَدِّدحتىاسْلُخْها:فقالت.فنفَقت،فأبىانحَرْها،:امرأتهفقالت،فمرضت

فسأله،،فأتاه.!لًخنهماللّّهرسولأسألحتى:فقالنأكلُه)4(.ولحمَهاشحمَها

فجاء:قال"."فكلوه:قاللا.:قال؟".يغنيكغنًىعندك"هل:فقال

وفيه.منكاستحييتُ:قالنحرتهَا!كنتَهلا:ققالالخبر،فأخبرهصاحبها،

للمضطر.الميتةإمساكجوازعلىدليل

"لا:فقال.منه(نتحرَّج)ْطعامالطعاممن:ققال،رجل!وسأله

ومعناهأحمد)6(.ذكره."النصرانيةفيهضارعتَف!شينفسكفييختلجنَّ

11

2(

3(

4(

6(

ورواه.لحفظاسيئوشريك،سمالكعنشريكطريقمن74(،)48يعلىوابو

أبيطريقمن(،4/251)لحاكموا74(،4)5يعلىوأبو2(،820)4أيضًااحمد

حسن.لحديثفا،سماكعنعوانة

طريقمن،سمرةبنجابرحديثمن2(،90)30أحمدوكذلك)3816(،برقم

السابق.الحديثانظر.حسنوالحديث،سماكعنسلمةبنحماد

لخطية.االنسخمناثبتكما(""السننوفي.لمالحرة"با:المطبوعةالنسخفي

بينالتيالنسخفيولماللسننخلافًاضلت!قدناقةليأإنَّ:المطبوعةالنسخفي

أيدينا.

دا.داونأكله:"السنندافي

("."يتحرج:بخز،

والترمذي3784(،)داودأبوأيضًاورواه.الطائيهُلْبحديثمن2(1)659برقم

.مجهولوقبيصة،قبيضةعنسماكطريقمن0283(،)ماجهوابن(،5611)

بنمُرَيّعنسماكطريقمن25(،1/)17والطبرائي)332(،حبانابنورواه

.سماكتخليطمنولعله.مجهولومُرَيّ،قطري

428



دَعْه.بل،فيهتشُكَّنَّلا:يقول.النصارىطعامَشابهعماالنهي-أعلمواللّه-

يحرِّمونلاالنصارىلأناليهود،دونالنصارىوخصَّ،عامٍّبجوابٍفأجابه

.البعوضلىإالفيلمنودرَجدبَّمايبيحونبل،الأطعمةمنشيئًا

فمايَقْرُوننا،لابقومفننزلتيعثنا،إنك:فقالعامر،بنعُقبة!نمّوسأله

فإنَّلم.فاقبلوا،للضيفينبغيبمالكمفأمروا،بقوم"[نَّنزلتم:فقال؟ترى

)1(.البخاريذكره."لهمينبغيالذيالضيفحقَّمنهمفخُذوايفعلوا

عليهملنامايؤدُّونولايضيِّفوننا،فلا،بقومنمُرُّإنا)2(:الترمذيوعند

قِرًىأنَّتاخذواالا"إنَّأبوا:فقال.منهمنأخذنحنولا،لحقامن

.")3(فخذوه

بفنائهاصبحفإن،مسلمكلِّعلىحقٌّالضيف"ليلةداود)4(:بيأوعند

"من:أيضًاوعنده.("تركةشاء!ن،اقتضاهشاءان،عليهدَينًاكانمحرومًا

")5(.قِراهبمثليُعْقِبَهمأنفلهيَقْرُوهفإنَّلم،أنَّيَقْرُوهفعليهمبقومنزل

هوممنحقِّهنظيرَالإنسانأخذوعلى،الضيافةوجوبعلىدليلوهو

.(7271)ومسلم(7316)قمبر(1)

فأُمِنقتبيةعنة0رواوقد،لهيعةابنوفيهعامر.بنعقبةحديثمن(1)395برقم)2(

لحديثفا.لهيعةلابنسعدبنالليثمتابعةذكرثم،الترمذيحسنه.اختلاطة

المصنف.عندتقدمماويقوّيه،حسن

فخذوا".كَرْهًاتأخذواانإ:الترمذيلفظ)3(

.تقدَّموقد37(05)برقم(4)

أيضًا.تقدموقد(4064)برقم5()
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سببلظهور،فيهدليلولاالظفر،مسألةفيبهاستُدِلَّوقد.دفعهأبىإذاعليه

.سفيانأبيمعهندقصةفيتقدَّمكماالاَخذ،يتهمفلاهاهنا،الحق

يضيِّفني،ولايَقْرينيفلا،بهأمُرُّالرجلُ:فقال،مالكبنعوف!صوسأله

رثَّ-ع!يهالنبييعني-ورآني:قال."اِقْرِهبللا،":قال؟أفأجزيه،بييمُرُّثم

من:اللّّهأعطائيقدالمالكلِّمن:قلت:قالمال؟(".منلك"هل:فقال،الثياب

.(1)الترمذيذكره."عليك"فَلْيُرَ:قالأ(5/2]ه.والغنمالإبل

،أيامثلاثةوالضيافة.وليلته"يومه:فقال،الضيفجائزةعنلمج!وسئل

".يُحْرِجَهحتىعندهانَّيثوِيَلهيحِلُّولا.صدقةفهوذلككانَّوزاءفما

)2(.عليهمتفق

فصل

مولودلهوُلد"من:وقال،الاسمكره)3(وكأنه،العقيقةعنع!تيووّوسئل

أحمد)4(.ذكره".فليفعلعنهينسُكَأنفأحبَّ

0متقدوقد(6002)برقم(1)

الكعبي.شريحبيأحديثمن()48ومسلم6()135البخاري2()

فيالحميدعبدالدينمحييمحمدالشيخوعلَّق"وكان"،:المطبوعةالنسخفي)3(

الخطية.نسخنافيالثابتوهو:قلت".يليهفيماكما"وكانه""ولعله:نشرته

داودأبوأيضًاورواه.جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن)6822(برقم(4)

شعيببنعمروعنقيسبنداودعنطرقمن42(،)12والنسائي)2842(،

عنالقعنبيطريقمن31(2)9/والبيهقي284(،2)داودأبووزواهموصولًا.

تهذيبو"03(،4)4/"التمهيد"انظر:مرسلًا.شعيببنعمروعنقيسبنداود

.(5/295)لمالفتحا9و،(834/)"لسننا
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"العقوقاللّّهيح!"لا:فقال،العقيقةعنلمجياّلهسئلأنهأيضًا:1(5)0 وعتدَ

:قالله)2(.يولدأحدناعننسألكإنما،اللّّهرسوليا:قالوا.الاسمكرهكأنة

4(،)متكافئتانشاتانالغلامعن.فلينسُكْعنهأنَّينسُكفاحَبَّلهوُلد)3("من

".شاةالجاريةوعن

فصل

"فأَبِنِ:قال)6(.واحدةنفَسمنأروَىلانيِّإ(:)هفقال،رجل"!يمّوسأله

ذكره."فأَهْرِقْها":قال.فيهالقذاةأرىئيفإ:قال.("تنفَّسْثمفيك،عنالقَدَحَ

)7(.مالك

القذاة:رجلفقال،الشرابفيالنفخعننهىلمجيمأنه)8(الترمذيوعند

:قالواحد)9(.نفَسمنأروىلائيإ:قال"أَهْرِقْها".:قالالإناء.فيأراها

صحيح.حديث(".فيكعن[ذنالقاَخَ"فاَبِنِ

السابق.لحديثاوهو)6713((1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"ولد"،زيادةمتأخربخطخزفي2()

المطبوعة.النسخفيوكذا))يولد!،أيضا:خزفي)3(

دا.متكافئتين...":المطبوعةالنسخوفي"،مكافئتين"شاتين:ك(4)

خز.ز،في""فقاليردلم5()

االموطأ".مطبوعةفيوكذا"واحد("،ز:)6(

،211)30حمدأأيضًاورواهسعيد.أبيحديثمن29(5)2/االموطأ"في)7(

لحاكموا)5327(،حبانوابن،الترمذيصححه(.)1887والترمذي(،14511

(/4913).

السابقة.الحاشيةانظر)8(

لخطية.االنسخمنأثبتكمالمالجامع"اوفي."واحدة9:المطبوعةالنسخفي)9(
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متفق."حرامفهوايسكَرَشراب"كلُّ:فقال،البِتْععنع!يموسثل

.(1)عليه

نصنعهماكنَّاشرابينفيأفتِنا،اللّهرسوليا:فقال،موسىأبوع!يرِووسأله

والشعيرالذرةمنوهووالمِزْريشتدَّ،حتىيُنبَذالعسلمنوهوالبِتْع:باليمن

)2(.عليهمتفق".حراممسكِر"كلُّ:فقاليشتدَّ،حتىيُنبَذ

إنما:فقاليصنعها،أنفنهاهالخمر،عنسويدبنطارق!يموسأله

")3(.داءولكنهبدواء،ليس"إنه:فقال.للدواءأصنعها

:فقالالمِزْر،:لهيقالبأرضهمشرابعناليمنمنرجللمجمّوسأله

علىوإنَّ،حراممسكرٍ))كلُّ!يرو:اللّّهرسولفقال.نعم:قال.هو؟(""أمسكر

اللّه،رسولياقالوا:الخَبال".طينةمنأنَّيسقيهالمسكرشربلمنعهدًااللّه

4(.)النار"أهل"عُصارة:قالأوالنار"أهل"عرَق:قال؟الخبالطينةوما

شرابفيترىما،اللّّهرسوليا:فقال،القيسعبدمنرجل!يموسأله

حتى)5(،مراتثلاثسألهحتى،عنهفأعرضثمارنا؟منأرضنافينصنعه

لمسلم.ااخاكتسقِهولا،تشربه"لا:قالصلاتهقضىفلما.يصلِّيقام

)6(،يسكرٍلذةابتغاءَرجليشربهلا-بهيحلفوالذيأو-بيدهنفسيفوالذي

!اللَّهُعَنقَا.عائشةحديثمن2(100)ومسلم(5855)البخاري(1)

.(1002)ومسلم(3434)ريلبخاا(2)

.(1)849مسلمرواه)3(

اللَّةُ!!كلَئهُ.رَجابرحديثمن2(00)2مسلمرواه)4(

."مرار":ب،م(5)

".شيبةبيأابنو"مصنف""الأشربةفيوكذا"،"سكرهخز:وفي.إمسكرٍ":ك)6(
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.(1أحمد)ذكره."القيامةيومالخمرَاللّهفيسقيه

)2(.مسلمذكره"لا".:قالخَلًّا،تُتَّخذالخمرعن!مروسئل

أفلا:قال."أَهْرِقْها":فقالخمرًا،ورثواأيتامعنطلحةأبوع!م!موسأله

أحمد)3(.ذكره.لا"":قالخلًّا؟نجعلها

فلماخمرًا،لهفاشترى،طلحةأبيحِجْرفيكانيتيمًاأن:لفظوفي

(."لا")ْ:قالخلًّا؟آشَّخَذ)4(:!ك!عمالنبيُّسئلالخمرحُرِّمت

وفيوعشائنا.غدائناعلىنشربهنبيذًاننتبذإنافقالوا:،قومءشي!موسأله

عليه،فأعادوا.مسكِر"كلَّواجتنبواشربوا"ا:فقال.طعامناعلى:رواية

)6(.الدارقطنيذكره."وكثيرِهأسكَرماقليلِعنينهاكماللّه"[ن:فقال

أعنابأصحابُإنَّا:فقال)7(،الديلميفيروزبنادلّّهعبدجمم!موسأله

ابنرواهوكذلك.اليماميالسحيميعليبنطلقحديثمن)32(""الأشربةفي(1)

وسع.مجهولةطلق،ابنةخلدةوفية337(.)8/والطبرائي2(،142)2شيبةبيأ

07(.)5/الهيثميرجالهوثقذلك

أنس.حديثمن(1)839برقم2()

0تقدموقد(121)98)3(

منأثبتكما،الدارقطنيإسننوفي.أيتخذهالا..."سأل:المطبوعةالنسخفي(4)

الخطية.النسخ

.تقدموقد،أنسحديثمن(4047)الدارقطنيرواه5()

ضعيف.وهو،مسلمةبنسعيدوفيةعمرو.بناللّهعبدحديثمن4671()برقم)6(

فيروزالسائلفإن،المؤلفمنسهوولعله،والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا)7(

أبيه.عناللّهعبدروايةمنلحديثوا،الصحابيوهوالديلمي
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"تتخذونه:قالبها؟نصنعفماب(،2/ه]هالخمرتحريمنزلوقد،وكرْم

علىوتشربونه،غدائكمعلى"تُنقِعونه:قالماذا؟بالزبيبنصنع:قالزبيبًا".

يا:قلتُ:قال."غدائكمعلىوتشربونه،عشائكمعلىوتُنقِعونه.عشائكم

فمنعلمتَ،قدمنظهرائيبينونحنعلمتَ،قدممننحنادلّّه،رسول

.(1)ادلّّهرسولياحسبي:قال(".ورسوله"ادلّّه:قالوليُّنا؟

فصل

والنذورالأيمانفي!يرّفتاويهمنطرففي

باللاتحلفتُإني،اللّّهرسوليا:فقال،وقاصأبيبنسعد)2(سأله

له،شريكلاوحدهاللّهإلا[لةلا:"قل:فقالقريبًا.كانالعهدوإن،والعزَّى

حمد)3(.أذكره.تَعُدْ"ولاتعوَّذْ،ئمثلاثا،يساركعنانفُثْثمثلاثًا،

الجنَّةَ،عليهاللّهحرَّمبيمينهمسلمامرئحقَّاقتطع))منع!ييه:قالولما

".أراكمن"وإنَّكانَّقضيبًا:قال4(،يسيرًا)كانوإن:سألوهالنار"لهجبوأو

)5(.مسلمذكره

ئيوالطبرا(،5735)والنسائي371(،0)داودوأبو(،20184)حمدأرواه(1)

صحيح.وإسناده.الديلميفيروزحديثمن32(،9/)18

".أوسأله:المطبوعةالنسخفي)2(

وابن)3776(النسائيايضًاورواه.وقاصبيأبنسعدحديثمن(0951)برقم)3(

المسند"تحقيق"فيشاكروأحمد)4365(،حبانابنصححه2(.0)79ماجه

)375(.المسند""الصحيحفيومقبل19(،)3/

المطبوعة.والنسخ"الصحيحدافيوكذايسيرًا،،"شيئًا:ب،ك(4)

أمامة.بيأحديثمن()137برقم)5(
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ناموا،قدالصِّبْيةفوجد،أهلهلىإرجعئم،!ك!ي!النبيعندرجلٌوأعتَمَ

فأتى،فأكل،لهبداثم.الصبيةأجلمن،يأكللا:فحلف،بطعامأهلهفأتاه

خيرًاغيرَهافرأىيميزعلىحلف"من:فقال،لهذلكفذكرمحك!ي!،اللّّهرسولَ

1(.)مسلمذكره."يمينهعنوَلْيكفِّرْفَلْيأتهِا،منها

آتيهليعمٍّابنَأرأيت،ادلّهرسوليا:فقالنَصْلة)2(بنمالكءسم!موسأله

حلفتُوقد،فيسألني،فيأتينيليَّ،إيحتاجثميصِلني،ولايعطينيفلا،أسأله

عنوأكفِّرَ،خيرٌهوالذيئيَآأنفأمرني:قال.أصِلَهولا،أعطيهلاأن

0)3(

يميتي

مع!اللّّهرسوليريدانحجربنووائلحنظلةبنسويدوخرج

وحلف،أخوهمأنهيحلفواأنالقومفتحرَّج،لهعدوٌّوائلًافأخذقومهما،

"أنتَ:فقالذلك،عن!ممادلّّهرسولفسأل.سبيلهفخلَّوا،أخوهأنهسويد

0(4حمد)أذكره."لمسلماأخولمسلما،وأصدقُهمأبرُّهم

ولاويصوميقعد،ولاالشمسفييقومأننذررجلعنعفيموسئل

وَلْيقعُدْ،فَلْيستظِلَّ،"مروه:فقال.يتكلَّمولا،يستظِلَّولا،بنهإرهيفطر

اللَّهُ!عكَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن(0165)برقم(1)

تصحيف.،"!فضالة:ك)2(

صحيح،هـاسناده2(.01)9ماجهوابن)3788(والنسائي()17228أحمدرواه)3(

.(0111)المسند""الصحيحفيومقبل2(،)840إالإرواءدافيالألبائيصححه

وابن32()56داودأبوايضًاورواه.حنظلةبنسويدحديثمن(1)6726برقم(4)

مجهولة.وهي،جدتهعنالأعلىعبدبنإبراهيمطريقمن2(،11)9ماجة
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.(1)البخاريذكره."صومهوَلْ!عمَّوَلْيتكلَّمْ،

صَحَّقُربةوغيرقُربةًنذرمنوأنالنذر،فيالصفقةتفريقعلىدليلوفيه

سواء.الوقففيالحكموهكذا.القربةغيرفيوبطل،القربةفيالنذر

ليلةًأعتكفأنلجاهليةافينذرتُإئي:فقالادلَّه!كَنهُ،رَعمرجمووسأله

)2(.عليهمتفق(".بنذرنب"أوفِ:فقال،لحراماالمسجدفي

لأن،فيهحجةولا.صومغيرمنالاعتكافجوازيرىمنبهاحتجَّوقد

يأمرهلمر)3(."ليلةً:قالأريومًا،أعتكف"أن:لحديثاألفاظبعضفي

اللفظفيُحمَل،الصائماعتكافهوإنماالمشروعالاعتكافإذ،بالصوم

.المشروععلىالمطلق

غيرَحافيةًالحرامالدّهبيتلىإتمشيأننذرتامرأةعنعفم!موسئل

.(4حمد)أذكره.أيامثلاثةوتصوموتختمر،،تركَبأنفأمَرها،مختمرة

لىإتصثيأنأختينذرت:قال)6(عقبةعن")5("الصحيحينوفي

فاستفتيته،!ر،اللّّهرسولَلهاأستفتيأنفأمرتنيحافيةً،الحراماللّّهبيت

".وَلْتَركَبْ"لِتَمْشِ:فقال

.عباسابنحديثمن67(0)4برقم(1)

تقدَّم.وقد(،561)آومسلم2(320)البخاري2()

".ليلة"أو:المطبوعةالنسخفي)3(

.تقدموقد،الجهنيعامربنعقبةحديثمن)4(

.(4461)ومسلم(861)6البخاري(5)

المطبوعة.النسخفيوكذاعامر"،بن"عقبةخز:)6(
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لاوأذها،ماشيةتحجأنذلرتعقبةأختأن(1خد)الإماموعند

فَلْتركَبْ،.أختكمشيعنلغني"إنَّاللّّهأ(:2561/لمجييهالنبيفقالذلك،تطيق

0("بدَنةوَلْتُفدِ

؟(".شانك"ما:فقال،الشمسفيقائمأعرابيلىإيخطبوهوونظر

)اليسلمجيم:اللّّهرسولفقالتفرُغَ)2(.حتىالشمسفيأزاللاأننذرتُ:قال

أحمد)3(.ذكره."اللّّهوجهُبهابتُغِيَفيماالنذرُ[نمانذرًا،هذا

نأنذَر:فقالوا."هذا؟بال"ما:فقال،ابنيهبينيهاديشيخًا4(وزأى)

متفق.يركَبأنوأمَره(")ْلَغنيّنفسههذاتعذيبعناللّّه"إن:فقال.يصثي

)6(.عليه

."القِرَانَّ؟بمال"ما:فقال،البيتلىإيمشيانمقترنينرجلينلىإونظر

نذرًا،هذا"ليس:فقال.مقترنينالبيتلىإنمنثيأننذرنا،اللّّهرسولياقالوا:

.تقدموقد(4312)برقم(1)

منأثبتكماالمسند""وفي".الخطبةمن!رِراللّهرسول"يفرغ:المطبوعةالنسخفي)2(

الخطية.النسخ

"الأوسط"فينيالطبراورواهعمرو.بناللّهعبدحديثمن)7596(برقم)3(

.ضعيفانوهماالمدئي،نافعبناللّهوعبدالحارثبنالرحمنعبدوفيه(.1)432

زياد،أبيبنالرحمنعبدعناَدمطريقمن48()6/الخطيبعندمتابعةوله

البخاريعندوأصله.منهاوهي،ضعيفةالرحمنعبدعنبغدادأهلورواية

(40.)67

المطبوعة.النسخفيوكذا!ي!را(اللّه"رسولخز:فيبعده4()

المطبوعة.النسخفيوكذا"عن"،قبللما"لغني:كفي)5(

أنس.حديثمن(2641)ومسلم()1865البخاري)6(
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.(1أحمد)ذكره."اللّهوجهُبهابتُغِيَفيماالنذرإنما

قبلفتوفيت،صيامنذروعليهاتوفِّيتأُمِّيإنَّ:فقالت،امرأة!ووسألتة

)2(.ماجهابنذكره."ليُّالوعنها"ليصُمْ:فقال،تقضيهأن

"إ3(.وليُّهعنهصامصياموعليهمات"من:قالأنهلمجيمعنهوصحَّ

النذرعنةيصام:وقالت،وإطلاقهعمومهعلىهذاحملتفطائفة

.فرضولانذرعنهيصاملا:وقالت،ذلكطائفةوأبت.والفرض

وهذا.الأصليالفرضدونالنذر،عنهيصام:فقالت،طائفةوفصَّلت

لأن،الصحيحوهو.وأصحابهحمدأوالإمام،وأصحابهعباسابنقول

يُسْلِمولاأحد،عنأحديصليلافكما،الصلاةمجرىجارٍالصيامفرض

الدَّين،بمنزلةالذمةفيالتزامفهوالنذروأما.الصيامفكذلكأحد،عنأحد

الفقه.محضوهذا،دينهيقضيكمالهالوليقضاءفيقبل

مكة""أخبارفيالفاكهيورواهعمرو.بنادلّهعبدحديثمن671()4برقم(1)

وهما،الحارثبنالرحمنوعبدزيادابيبنالرحمنعبدطريقيمن237(1/)

فيالطبرانيعندشاهدولهضبطهما.عدمعلىيدلالسابقوالحديث،ضعيفان

فيالحافظوحسنه.ضعيفوهو،كريببنمحمدطريقمن)7481(""الأوسط

نظر.وفيه7(،/11)المسند"تحقيق"فيشاكراحمدوصححه564(،)3/""الفتح

.بالصوابأعلموادلّه

والحديث0لينوفيه،لهيعةابنوفيه.ادلّهعبدبنجابرحديثمن2()133برقم)2(

،)5291"البخاريداصحيحانظر:366(10/)""المصباحفيالبوصيريضعّفه

.(11)48لمامسلمو"صحيح(،5391

آ!ددَّهُعَتهَا.رَعائشةحديثمن(11)47ومسلم(2591)البخاريرواه)3(
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بالتأخير،معذورًاكانإذاإلاعنهيُزكَّىولا،عنةيُحَجّلاأنههذاوطردُ

عذرغيرمنالمفرِّطفأمالعذر.رمضانفيأفطرعمنليُّالويُطعِمكما

هووكانفيها،فرَّطالتيلىتعااددّهلفرائضعنهغيرهأداءُينفعهفلاأصلًا،

ولاأحد،عنأحدتوبةُتنفعفلا.ليالودونوامتحانًاابتلاءًبهاالمأمورَ

فيهافرَّطالتياللّّهفرائضمنغيرِهاولا،عنهالصلاةأداءُولا،عنةإسلامُه

أعلم.واللّّه.ماتحتى

بالدُّفِّ.رأسكعلىأنَّأضربنذرتُئيإ:فقالت،امرأة!يمّوسألتة

مكانٍ:وكذاكذابمكانأذبحأننذرتُئيإ:قالت."بنذركأوفي":فقال

؟"."لوثن:قاللا.:قالت.؟""لصنم:قال.لجاهليةاأهلُفيةيذبحكان)1(

2(.داود)أبوذكره."بنذركفياو":قال.لا:قالت

!لمجؤ:النبيفقال.ببُوَانةَإبلًاأنحرأننذرتئيإ:فقال،رجل!لًخيموسأله

عيدكانَّفيها"فهل:قاللا.:قالوا.يُعبَد؟("اوثانَّالجاهليةمنوثنفيها"كان

معصيةفيبالنذروفاءلافإنه،بنذرك"أوفِ:قاللا.قالوا:(".؟أعيادهممن

داود)3(.أبوذكره."آدمابنيملكلافيماولا،اللّّه

"."السننفيوكذا0كز،من""كان(1)

ضعيف.عبيد،بنالحارثوفيةعمرو.بناللّهعبدحديثمن)3312(برقم)2(

وابنالترمذيصححه936(،0)والترمذي23(،110)حمدأرواهالأوللجزءوا

.تقدَّموقد(،)4386حبان

والبيهقي75(،)2/ئيالطبراايضًاورواه.الضحاكبنثابتحديثمن33()13برقم)3(

"اقتضاءفيالإسلاموشيخ2(،20)2/(""الأباطيلفينيالجوزقاصححه83(01/0)

،(394)ص"المنكيإالصارمفيالهاديعبدوابن(،094)ص"المستقيمالصراط

السابىَ.لحديثالبعف!شاهدوهو5(،18)9/المنيرلما"البدرفيالملقنوابن
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ضر
الجهادفي!يمّفتاويةمنطرففي

:وقال."الصلاةأقامواما"لا،:فقال،الظلمةالأمراءقتالعنسئل

ويُصلُّون(1)وتصلُّونَّعليهم،ويحبونكمتحبونهمالذين:أئمتكم"خيار

نهموتلعنو،ويبغضونكمنهمتبغضوالذين:أئمتكمشرارو.عليكم

مالا،.الصلاةفيكماقاموامالا،":قال؟ننابذهمأفلا:قالوا."ويلعنونكم

منشيئًايأتيفرآه،والٍعليهوليمن))ألا،:لمجرقالثم(".الصلاةفيكمأقاموا

ذكره."طاعتهمنيدًاينزِعنَّولا،اللّهمعصيةمنيأتيمافليكره،الدّهمعصية

)2(.مسلمأب2561/

برئ،فقدكرهفمن.وتنكرون،فتعرفونأمراء،عليكم"يُستعمَل:وقال

ما"لا،:قال؟نقاتلهمأفلا:قالوا.("وتابعرضيمنولكن.سلِمفقدأنكرومن

".الخمسَصلَّوا"ماأحمد)4(:وزاد)3(.مسلمذكرهصلَّوا(".

حقَّنايمنعونا)5(أمراءُعليناكانإنأرأيتَ:فقال،رجللمخيرّوسأله

(""الصحيحوفي.المطبوعةالنسخفيوكذا"،عليهموتصلونعليكم"ويصلُّون:ك(1)

.الأخرىالنسخمنأثبتكما

الأشجعي.مالكبنعوفحديثمن()1855برقم)2(

سلمة.أمحديثمن(4185)برقم)3(

فيعوانةوأبو896(0)يعلىأبوأيضًاورواه.سلمةامحديثمن)26528(برقم(4)

صحيح.وإسناده(،4/426)"مسنده"

منأثبتكما"لجامع"اوفي"ويسألوننا".وكذا"يمنعوننا"،:المطبوعةالنسخفي)5(

الخطية.النسخ
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ماوعليكمحُمِّلواماعليهمفإنماواطيعوا،"اسمعوا:قال؟حقَهمويسألونا

.)1)الترمذيذكره.("حُمِّلتم

منتأمرنافما:قالوا.تنكرونها"وأمورأثَرب!ستكونَّبعدينها"[:وقال

متفق."لكمالذياللّهوتسألون،عليكمالذيالحقَّ"تؤدُّون:قال؟ذلكأدرك

)2(.عليه

(".أجدهلا":قال0لجهادايعدِلُعملعلىدُلَّني:فقال،رجلجمن!مّوسأله

تفتُر،ولافتقوم،مسجدَكأنَّتدخللمجاهداخرج[ذاتستطيع"هل:قالثم

لْيلمجاهدا"مئل:فقال؟ذلكيستطيعومن:قالتُفطر؟".ولاوتصوم

،صلاةولاصياممنيفتُرلاادلّه،باَياتالقانتالقائمالصائمكمثلاللّهسبيل

)3(.مسلمذكره".اللّهسبيلفيالمجاهديرجعحتى

فيومالهبنفسهيجاهد"مؤمن:فقال؟أفضلالناسأي!ته:وسئل

وياَعاللّّهيتقيالشِّعابمنشِعْبفي"رجل:قالمن؟ثم:قال(".اللّّهسبيل

)4(.عليهمتفق."شرِّهمنالناسَ

وأنااللّّهسبيلفيقُتِلتُإنأرأيتَ،اللّّهرسوليا:فقالرجل،!ك!ي!وسأله

()1846مسلمعندوهو.وصححه،الضحاكبنثابتحديثمن2()991برقم1()

أتم.بلفظ

مسعود.ابنحديثمن()1843ومسلم36()30البخاري2()

هريره،بيأعن()1878ومسلم)2785(البخاريرواهلحديثوا.النسخفيكذا)3(

الروايتين.منمركَّبهناواللفظ

.الخدريسعيدابيحديثمن()1888ومسلم)2786(البخاري(4)
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فكيف"نعم،:قال؟خطايايعنِّياللّّهيكفِّرمدبر،غيرُمقبلمحتسبٌصابرٌ

القولعليهفردقلت؟".فكيف"نعم،:فقال،قالكماعليهفردَّ.قلتَ)1(؟"

محتسبًاصابرًااللّّةسبيلفيقُتِلتُإن)2(،اللّّهرسولياأرأيت:قالأيضًا،

جبريلفإن،الدَّينالا"نعم،:قال؟خطايايعنياللّهيكفِّرمدبر،غيرَمقبلًا

أحمد)3(.ذكره."بذلكنيسارَّ

"كفى:قالالشهيد؟إلاقبورهمفييُفتَنونالمؤمنينبالما!:وسئل

4(.)النسائيذكره."فتنةًرأسهعليالسيوفببارقة

يُلْقَونَّفي"الذين:فقال؟لىتعااللّّهعندأفضلالشهداءأيُّلمجوّ:وسئل

العلىالغرففي)5(ينطلقونأولئكيُقتَلوا.حتىيَلْفِتُونَّوجوهَهملاالصفِّ

المطبوعة.النسخفيوكذا"،قلتكيفقال"ثمخز:(1)

(.)خكرمزهاوسيكون،حديثبخطآخرهالىإهنامن()كالنسخة2()

،(2164/)مالكأيضًاورواه.هريرةبيأحديثمن837(750،81)برقم)3(

373(،)3/"الإتحاف"فيالبوصيريحسنه،صحيحوإسناده31(.)56والنسائي

.()1364المسند""الصحيحفيمقبلوصححه

"معرفةفينعيموأبو023(،)لجهاد(""افيعاصمأبيابنوكذلك2(،0)53برقم)4(

لمجييِم.النبيأصحابمنرجلعنسعدبنراشدطريقمن0313()6/"الصحابة

"أحكامفيئيالألباوصححه743(،)5/"الوهم"بيانفيالقطانابنحسنه

5(.0)صلجنائز"ا

الرسالةطبعهَفيوأئبت"المسند"،نسخفيوكذا،والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا)5(

كماالروايةوهي:وقالالمسانيد"و"جامعالنسخإحدىهامشمن""يتلبَّطون:منه

.يتمرغونأي:فقال"النهاية"فيالأثيرابنشرحوعليها،التخريجمصادرفي



الدنيافيعبدٍلى[ربُّكضحكوإذا.تعالىربُّكاليهمويضحك،الجنةمن

.(1أحمد)ذكره."عليهحسابفلا

أيُّرياءً؛ويقاتل،حميةًويقاتل،شجاعةًيقاتلالرجلعن!ي!هوسئل

سبيلفيفهوالعلياهياللّّهكلمةُلتكونقاتل"من:قال؟اللّهسبيلفيذلك

)2(.عليهمتفقاللّه".

يقاتلالرجل:فقال!سًيمّ،اللّّهرسولأتىأعرابيًّاأنداود)3(بيأوعند

سبيلفيفمَن؛مكانُهليُرَىويقاتلليغنَم،ويقاتلليُحْمَد،ويقاتلللذكر،

".اللّّهسبيلفيفهوالعلياهياللّّهكلمةلتكونقاتل"من:قال؟اللّّه

سبيلفيلجهادايريد)4(رجلٌ،اللّّهرسوليا:فقالرجل،لمجيموسأله

ذلكفأعظمَ."لهأجر"لا:فقال(.الدنيا)هعَرَضمنعَرَضًايبتغيوهواللّّه

رسوليا:فقال.تفهِّمهلمفإنك،!ييهاللّّهلرسولعُدْ:للرجلوقالواالناسُ

الدنيا،عرضمنعرَضًايبتغيوهو،اللّّهسبيلفيلجهادايريدرجل،اللّه

)2566(،منصوربنسعيدأيضًاورواههمَّار.بننُعيمحديثمن22()476برقم(1)

روىوقد،عياشبنإسماعيلوفيه)6855(،يعلىوأبو(،1)9969شيبةبيأوابن

الألبائيوصححة(،951)5/""الإتحاففيالبوصيريرواتهوثَّق.بلدهأهلمن

.(59)8/الكبير"التاريخ":وانظر.(52)58""الصحيحةفي

.الأشعريموسىبيأحديثمن(4091)ومسلم74()58البخاري2()

البخاريعندوأصله.صحيحوإسناده(،591)69حمدأأيضًاورواه(.52)17برقم)3(

.(4091)ومسلم281(0)

النسخ.منائبتكما""السننوفي"."الرجل:المطبوعةالنسخفي4()

النسخ.منأثبتكما""السننوفيالدنيا(".أعراض":المطبوعةالنسخفي5()
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:فقال،الثالثةلهفقاللمجو.اللّهلرسولعُدْ:للرجلفقالوا".لهاجر"لا:فقال

.(1داود)أبوذكره".لهأجرلا"

الأجريلتمسغزارجلًاأرأيتَ:فقيللمجرَوّ،سئلأنه)2(النسائيوعند

ئلاثفأعاده!.("لةشيءلا)ا:!ماللّّهرسولفقال؟لهماوالذكر،أ(]257/

منيقبللاتعالىاللّّه"ان:قالثم."لهشيء)الا!شًمم:اللّّهرسوليقولمرار،

".وجهُهبهوابتُغِيَخالصًا)3(لهكانماالاالعمل

تغزوولا،الرجاليغزو،اللّّهرسوليا:فقالت،سلمةأملمجؤوسألته

اَلهُمَافَضَّلَ)وَلَاتَحمَنَّؤا:ليتعااللّّهفأنزل.الميراثنصفلناوإنماالنساء،

.(4حمد)أذكره32،.:]النساءالآية!بَغنه!عَكَبَغضَكُخبِص

.تقدموقد،هريرةأبيحديثمن2(15)6برقم(1)

شاهدوله.للتحسينصالحواسناده،الباهليأمامةأبيحديثمن31(04)برقم2()

وفيه(.11)12(""الأوسطوفي(041)8/الكبير""المعجمفيالطبرائيعند

الإحياء""تخريجفيالعراقيحسنهلحديثوا.بهيحتجلاعطاء،بنهود

.(25)دا"الصحيحة:وانظر.28()6/"الفتح9فيحجروابن(5211/)

النسخمنأثبتما""السننوفي.المطبوعةالنسخفيوكذا"،لهخالصًا"كانخز:)3(

.لأخرىا

لحاكموا3(،220)الترمذيأيضَاورواه.سلمةأمحديثمن)26736(برقم(4)

الحاكموصححه.الترمذيأعلهوبه،سلمةوأممجاهدبينمنقطعوهو03(.6)2/

"الطبريتحقيق"فيبينهماالاتصالإثباتحاولشاكروأحمد.منهاسمعكانإن

وإسناده359(،)3/التفسير""فيحاتمأبيابنعندشاهدولبعضه263(.)8/

حسن.
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ومنشهيد،فهواللّهسبيلفيقُتل"من:فقالالشهداء،عن!ن!وسئل

ماتومنشهيد،الطاعونَّفهوفيماتومنشهيد،فهوادلّّهسبيلفيمات

1(.)مسلمذكرهشهيد".فهوالبطنفي

فصل

الطبفي!مفتاويةمنطرفذكرفي

لماللّّهفإن"ندم،:قالأنتداوى؟،اللّّهرسوليا:فقال،أعرابيلمجموسأله

ذكره."جَهِلهمنوجَهِله،علِمَهمَنعلِمَهشفاءً،لهأنزلإلاداءًينزل

أحمد)2(.

"نعم،:قال؟نتداوىألا،اللّّهرسوليا:قالتالأعرابأن")[السننوفي

داءً[لادواءً،أوشفاءً،لهوضعإلا4دايضعلمفإنَّاللّّهتداوَوْا،اللّّهعبادَ

(")3(.لهرم"ا:قالهو؟وما،اللّّهرسولياقالوا:.واحدًا("

وتقاةً،بهنتداوىودواءًنسترقيها،رُقًىأرأيتَ:لهفقيل!ك!ي!مّ،وسئل

)4(.الترمذيذكره."اللّهقدرمن"هي:قالشيئًا؟اللّّهقدرمنترُدُّهلنتَّقيها؛

اللّّهأنزلوهل،ادلّّه"سبحان:فقالشيئًا؟الدواءيغنيهل:!ع!موسئل

أحمد)5(.ذكرهشفاءً"(.لةجعلالاالأرضفيداءٍمنلىتعا

آللَّهُ!ثكَ!هُ.رَهريرةأبيحديثمن(191)5برقم(1)

ضعيف.،سلامبنمصعبوفيه.شريكبنأسامةحديثمن()18455برقم)2(

يجه0تخرتقدم)3(

.تقدموقد2(650)برقم(4)

محققيتعليقانظر:.صحيحباسنادالأنصارمنرجلحديثمن231()56برقم)5(

المسند"."
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أمته،منحساببغيرلجنةايدخلونالذينألفًاالسبعينعن!لمجمّوسئل

ربِّهموعلىيكتَوُون،ولا،يتطيَّرونولايستَزقُون،لاالذين"هم:فقال

.(1)عليهمتفق."يتوكلون

منبهانرقيرقيةعندناكانتإنهفقالوا:،حزمبنعمروآلغ!مووسأله

بأسًا،أرى"ما:فقال.عليةفعرَضوا:الرُّقَى)2(.قالعننهيتَوإنك،العقرب

)3(.مسلمذكره".فليفعلأخاهأنَّينفعاستطاعمن

منذجسدهفييجدهوجعًاإليهوشكا،العاصأبيبنعثمانواستفتاه

ثلاثًا،،اللّهباسم:وقل،جسدكمنيألمالذيعلىيدك"ضع:فقال،أسلم

ذكره.وأحاذر("أجدماشرِّمنوقدرتهباللّّه)4(أعوذ:مراتسبعوقل

)5(.مسلم

فالأمثل.،الأمثلثم"الأنبياء،:قالبلاءً؟أشدُّالناسأيُّ:!م!هوسئل

ذلك،حسبعلىابتليالدينفإنَّكانَّرقيق،دينهحسَبعلىيبتلىالرجل

حتىبالرجلالبلاءيزالفما.ذلكحسَبعلىابتليالدينصُلبَكان!إن

وصححهحمد،أذكره."خطيئةعليهوما،الأرضوجهعلىيمعثي

.عباسابنحديثمن22(0)ومسلم57(0)5البخاري(1)

وهو.القديمةالطبعاتفيوكذا"،رقاكمعليَّاعرضوا:"قال:خكخز،فيبعده)2(

تي.سيأاخحديثمنجزء

جابر.حديثمن2(1)99برقم)3(

الخطية.النسخمنأثبتكما"مسلمداصحيحوفي".اللّهبعزَّة":المطبوعةالنسخفي)4(

67(.0/22)2برقم)5(
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.(1)يمذلترا

قلت:"الأنبياء(".:قالبلاءً؟أشدالناسأيُّ:سئلأنه)2(ماجهابنوذكر

حتىبالفقرلَيُبتلى[نَّكانَّاحدُهمالصالحونَّ."ثم:قالمن؟ثم،اللّهرسوليا

يفرحكمابالبلاء،لَيفرحُأحدهمكانو[نيجوبُها)3(.العباءةَإلايجدما

4(".)بالعافيةأحدكم

:قالبها؟لناماتصيبنا،التيالأمراضهذهأرأيت:رجلع!ي!هوسأله

فماشوكة"و[ن:قال؟قلَّتوإن)5(:لخدرياسعيدأبوقال.""كفارات

،يموتحتىالوعكُيفارقهلاأننفسهب،2571/علىسعيدأبوفدعا.فوقها("

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وابن(،64)7/""الكبرىفيوالنسائي2(،4)30والترمذي(،4811)إحمدرواه

حبانوابن،الترمذيصححه.وقاصبيأبنسعدحديثمن(،04)23ماجه

وانظر:(.54)3/المسند"تحقيق"فيشاكروأحمد4(،1/1)لحاكموا92(،00)

.(441)لاالصحيحة"

"الأدبفيالبخاريأيضًاورواه.الخدريسعيدأبيحديثمن(4204)برقم

ورواه.صحيحوإسناده(.1/04)لحاكموا(،401)5يعلىوأبو(،015)المفرد"

بنعطاءأنهوالصحيح،مبهمرجلوفيه69(،0)حميدبنوعبد(1)3918أحمد

03(.2)2/(""المصباحفيالبوصيريصححهوالحديث.ماجهابنعندكمايسار

نأوالظاهر."تحويه":المطبوعةالنسخوفي.فيهارأسهويدخلوسطهايقطعأي

"!تحويه"لىإغبَّرهعليهفأشكليحويها"،"نسختهفيماقرألماالناشرينبعض

غيرها.فيبياضمكانهاوقعوقد،بمن"لابالعافية

السؤالفالسائل.وهْمٌوهو،يأتيوفيماهناوالمطبوعةلخطيةاالنسخفيكذا

بنأُبيُّهوالمستمربالوعكنفسهعلىالداعيثم("قلَّت"وإن:والقائلالمذكور

فحسب.لحديثاراويفهوسعيدأبوأما.كعب
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صلاةٍولا،اللّّهسبيلفيجهادٍولا،عمرةعنولاحجٍّعنيشغلَةلاوأن

1(.أحمد)ذكره.ماتحتىحرَّهوجدإلاإنسانٌمسَّهفما.جماعةفيمكتوبة

كذا؟فيحرجأعلينا:لمجيمّالنبيَّيسألونالأعرابشهدت:أسامةوقال

اقترضمن[لاالحرجَ،تعالىاللّهوضعاللّّه،"عبادَ:فقالكذا؟فيحرجأعلينا

منعليناهل،اللّّهرسوليا:فقالوا)2(".الحرجفذلكشيئًا،اخيهعِرْضِمن

معهوضعداءًالايضعلمفإنَّاللّه،اللّّهعبادَ"تداوَوا:قال؟نتداوىأنجناح

"حسنُ:قالالعبد؟أُعطيماخيرُما،ادلّّهرسولياقالوا:(".الهرمإلاشفاءً

)3(.ماجهابنذكره(".الخلق

باسلا":قالثم."رُقاكمعليَّ"اعرضوا:فقالالرُّقى،عنلمجهرِروسئل

)4(.مسلمذكرهشرك".فيهليسبما

قتلها.عنع!يوالنبيُّفنهىدواء،فييجعلهاضفدععنطبيب!صوسأله

)5(.السننأهلذكره

ابنصححه)599(.يعلىأبوايضاورواهسعيد.بيأحديثمن(11)183برقم(1)

وحسنه2(،1/0)("لإصابةا"فيلحافظوا3(،4/80)لحاكموا2(،9)28حبان

3(.10)2/الهيثميرجالهووئق357(،/4)الإحياءدا"تخريجفيالعراقي

".حرِجالذيفذاك"":السننلاوفي،"لحرجاهو"فذلك:المطبوعةالنسخفي)2(

.تقدموقد،شريكبنأسامةعن)3436(برقم)3(

الأشجعي.مالكبنعوفحديثمن22(00)برقم)4(

حديثمن(5435)والنسائي387(،1)داودوأبو(،571)57حمدأرواه5()

صححهوالحديث.الحديثحسنخالد،بنسعيدوفيهعثمانَّ.بنالرحمنعبد

1992(.)"الترغيب"صحيحفيوالألبائي(1/2951)("القاري"عمدةفيالعيني
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فأفتاهمالقَمْلَ،عوفبنالرحمنوعبدالعوامبنالزبير!شًيمإليةوشكا

")1(."صحيحهفيالبخاريذكرهالحرير.قميصبلبس

يدلوهو)2(.ضامنفهوطِبّ،منهيُعرَفولمتطبَّب،منأنع!ت!موأفتى

عليه.ضمانفلا،تطبيبةفيوأخطأطبيبًاكانإذاأنهعلىبمفهومه

الصثي،عنوضعفَهمتعبَهمالحجطريقفيع!ن!مالمشاةُإليهوشكا

".لةوتخِفّونالأرضَعنكميقطعفإنهبالنَّسَل)3(،"استعينوا:لهمفقال

ذكر.الخُطاتقاربمعالعَدْوُ:والنَّسَلله)5(.فخفَفْناففعلنا،قال)4(:

زيادةهووإنما،فيهوليس،مسلمفيلحديثاهذا)6(الدمشقيمسعودأبو

وإسنادهع!ييه،النبيحجصفةفي)7(مسلمرواهالذيالطويلجابرحديثفي

حسن.

جعفرولدَإنَّ،ادلّّهرسوليا:فقالت،عميسبنتأسماء!سوسألتة

القدرَف!سابَقَكانَّشيلوفإنه،"نعم:قال؟لهمأفأسترقي،العَينإليهمتُسرع

.تقدموقد،أنسىحديثمن292(0)برقم(1)

يجه.تخرتقدم2()

بسكونها.ويجوزز،فيالسينبفتحضبطكذا)3(

اللّه.عبدبنجابر:يعني)4(

)2536(،خزيمةابنصححة.اللّهعبدبنجابرحديثمن(0188)يعلىأبورواه)5(

)2574(.""الصحيحةفيوالألبائي4(،1/43)والحاكم027(،)6حبانوابن

هذايردولم"،مسلمصحيحعلىالدارقطنيأشكلعماالأجوبة"كتابهفي:يعني)6(

منه.المطبوعفيالحديث

.(12)18برقم)7(
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1(.أحمد)ذكره".العينلسبقته

ادلّّهرسولعلىدُخِلَ:قالالمكيقيسبنحميدعن)2(مالكوعند

أراهمالي"مالحاضنتهما:فقال،طالبأبيبنجعفربابنَيع!يم

إلالهمانسترقيأنيمنعناولم،العينإليهمالَتُسرِعُإنه:فقالتضارعَين؟".

شي2سبقلوفإنهلهما،"استرقُوا:فقال.ذلكمنيوافقكماندريلاأنَّا

".العينُلسبقتهالقدرَ

وأبوحمدأذكره.الشيطانَّ"عملمن"هي:فقالالنُّشْرة،عنلمجيهوسئل

بسحرٍسحرٍحلُّ:نوعانوهيالمسحور،عنالسحرحلُّ:والنّشْرةداود)3(.

الناشرإليهفيتقرَّب،عملهمنالسحرفان،الشيطانعملمنالذيوهومثلِه،

بالرقيةالنُّشرة:ئيوالثا.المسحورعنعملَهفيُبطل،يحِبُّبماوالمنتشر

وعلى.مستحببلجائز،فهذا،المباحةوالأدويةوالدعواتوالتعوذات

)4(.ساحرٌإلاالسحرَيحُلُّلا:الحسنقوليُحمَلالمذمومالنوع

فصل

قبلكم،كانمَنعلىاللّهيبعثةكان"عذابًا:فقالالطاعونعنع!ي!وسئل

وابنالترمذيصححه.3(ه01)ماجهوابن2(،460)والترمذي2747(،0)برقم(1)

.(2521)"الصحيحةدا:وانظر.(2662/)التمهيد""فيالبرعبد

له.شاهدالسابقوالحديثمعضلًا،389()2/)2(

)3868(داودأبوأيضًاورواه.اللّهعبدبنجابرحديثمن(41)135برقم)3(

لحسناقولهو:حاتمبيأابنوقال،الإرسالالبيهقيورجَّح35(.1)9/والبيهقي

.(49)للوادعي"المعلةالأحاديث":وانظر.)3923(

.(544)9/داالبخاريصحيحشرح"فيبطالابنذكره(4)
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فيه،1))ويكونبلد،يكونَّفيعبدمنما.للمؤمنينرحمةًاللّّهفجعله

[لالة=اللّهكتبماالايصيبهلاأنهيعلممحتسبًا،صابرًايخرجلا،فيمكث

)2(.البخاريأ(2581/ذكرهشهيد".أجرِمثلُلهكان

لها:يقالبأرضإنَّا،اللّهرسوليا:فقال،مُسَيكبنفروة!ك!يمّوسأله

رسولفقالشديد.4(وباها):قالأو.وَبئَةوهيومِيرَتنا،ريفناوهي،بَين
)3(ءَُْ

)6(.("التّلفَ)ْالقَرَفِمنفإنَّعنك،))دعها:ع!يمّاللّّه

التربةاستصلاحوهو،الطبأنواعمنشريفنوععلىدليلوفيه

)7(الاربعةهذهبصلاحفإنَّوالغذاء؛الماءاستصلاحينبغيكماوالهواء،

واعتدالَه.البدنصلاجَ

:قال؟الفألوما،اللّّهرسوليا:قيل."الفالوخيرُها،طيرةلا)ا:ع!يمّوقال

الواودون("يكون"بلد:"الصحيح"وفي،النسخفيوقعوكذا.الطاعون:يعني(1)

بينهما.

اكأيدَّهُعَتهَا.رَعائشةحديثمن66(1)9رقم2()

خطأ.وهوالياء،وسكونالباءبكسرزفيضبط)3(

ويُمَدّ.يقصروالوباء،النسخفيكذا4()

منهكانالوباءقارفتمإذا:يقول35(:4)5/"لحديثا"غريبفيعبيدأبوقال)5(

لمخالطة.ا:والقِراف.التلف

حديثمن(62102)الرزاقوعبد)2393(،داودوأبو(،25741)حمدأرواه)6(

فيالبوصيريضعفهلحديثوا.مجهول،ادلّهعبدبنيحيىوفيه.مسيكبنفروة

.(0172)("الضعيفة"فيوالألبائي4(0آ)4/""الإتحاف

المطبوعة.النسخفيوكذا"يكونَّ"،:زيادةبفيبعده)7(
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.(1)عليةمتفق."احدكميسمعهاالصالحةالكلمة"

وماقالوا:."الفالويعجبني.طيرةولا،عدوى"لالهما)2(:لفظوفي

".طيبة"كلمة:قال؟الفأل

البعيرأرأيت:رجللهقال"هامةولا،طيرةولا،عدوى"لا:قالولما

؟".الأولأجربفمَنالقدر."ذاك:قال.الإبلفتجرَب،لجَرَبُابهيكون

حمد)3(.أذكره

الأسبابوردُّالقدر،إثباتفيهبل،الأسبابأنكرلمنهذافيحجةولا

لىإلا،قبلهسببٍلىإمستندًاسببكلُّكانلوإذ؛الأولالفاعللىإكلِّها

التسلسلَع!ن!مالنبيّفقطع.ممتنعوهو،الأسبابفيالتسلسلُلزم=غايةٍ

والذي،بالعدوىجَرِبقدالأولكانلوإذ")4(،الأولأعدى"فمن:بقوله

الممتنع.التسلسللزم-غايةلىإلا،كذلكقبله

كثير،والعددسكنَّاها،دار،اللّهرسوليا:فقالت،امرأةلمجقهوسألته

ذكره."ذميمةً"دعُوها:فقال.المالوذهبالعدد،فقلَّوافر؛(()ه]والمال

.هريرةبيأحديثمن2()223ومسلم(575)5البخاري(1)

أنس.حديثمن2(422)ومسلم()5776البخاري2()

ماجهوابن2926(1)شيبةأبيابنأيضًاورواهعمر.ابنحديثمن()4775برقم)3(

53(،1/)""المصباحفيالبوصيريضعفةوالحديث0ضعيف،الكلبيوفيه)86(.

.782()"الصحيحةإ:وانظر

.هريرةبيأحديثمن2(022)ومسلم()5717البخاريرواه(4)

"الموطأدا.منواستدركناه،الخطيةالنسخمنساقطالمعقوفينبينما)5(
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.(1مرسلًا)مالك

في:ثلاثةفيفهوشيء،فيالشؤمكان))انلمجيمّ:لقولهموافقومذا

يطلعلا،الأسبابمنخفيلنوعإثباتوهو."لمرأةواوالدار)2(،،الفرس

تُعلَمماالاسبابمنفإن.مسبَّبهوقوعبعدإلايعلمولا،الناسأكثرعلية

سببيته)3(تُعلَملاماومنها،الطاهرةالأسبابوهيمسبَّبهوقوعقبلسببيته

مشؤومفلان:الناسقولومنه.الخفيةالأسبابوهيمسبَّبهوقوعبعدإلا

ولم،النوعهذالىإأشارءسَيه!فالنبي.ونحوه)4(،الكعبومدوَّر،الطَّلْعة

يبطلة.

الشؤملحصولتحقيقٌ"ثلاثةفيفهوشيءفيالشؤمكان"إن:وقوله

بهتتداوَونشيء"إنَّكانَّفي:كقولهغيرها،منلحصولهنفيًاوليس(،منها)ه

(".الكيَّاُحِبُّولابنار.لذعةٍأوعسل،شربةأومحجَم،شَرْطةِففيشفاءٌ

)6(.البخاريذكره

293(،4)داودأبوورواهمرسلًا.سعيدبنيحيىطريقمن729()2/مالكرواه(1)

بنعكرمةطريقمن(041)8/والبيهقي49(،)4المفرد""الأدبفيوالبخاري

68(.4/2)"التمهيد"البرعبدابنوصححه،حسنوإسنادهعمار.

المطبوعة.النسخفيوكذاالدار("،فيإ:خك)2(

الموضعين.فيكذاالمطبوعفيوأثبت.سبقلماخلافًا"سببه"يعلم:النسخفيهنا)3(

الفعل.تذكيرمعالقديمةالطبعاتفيوكذاأثبتنا،ماوالصواب

36(.6)3/ئيللميدااالأمثالمجمع"انظر:.المولدينأمثالمن(4)

"فيها".:المطبوعةالنسخفي)5(

22(.0)5مسلمأيضًاورواه.اللّهعبدبنجابرحديثمن)5683(برقم)6(
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وما،اللّّهرسوليا:قالوا."شركأفقدحاجتهمنالطِّيَرَةُردَّته"من:وقال

".خيرُك[لاخيرَولا،طيرُكالاطيرَلااللهم:يقول"أن:قال؟ذلككفارة

.(1حمد)أذكره

منفرقةأبوابفيع!ييهفتاويهمنفصولذكر

:فقال؟توبةمنليفهلعظيمًا،ذنبًاأصبتُإنيِّ:فقال،رجل!شًيمسأله

:قال.نعم:قال.؟"خالةمنلك"فهل:قاللا.:قال.؟"أمٍّمنلك"هل

)2(.وصححهالترمذيذكره."فبَرَّها"

ولحقارتدَّثم،أسلمالائصارمنرجلكان:هـإدلَّهُعَئ!عباسابنوقال

منليهل!ي!ه:ادلّهرسولليسَلُوا:قومهلىإفأرسلندِم،ئم،بالمشركين

)كَيف:فنزلت؟توبةمنلههلفقالوا:لمج!،النبيلىإقومهفجاء؟توبة

مِماتَابُوأإِ،اَلَذِينَميو:قولهلىإ!اسنِهِئمبَغدَ!فَرُوأقَومَ!ب(2581/اَللَّّهُكدِى

إلية،فأرسل98،.86-:عمران]آل!رحِيوغَفُورٌاَلئَهَ!اِنَّوَاَصلَوُاْلِكَذَبَعدِ

)3(.النسائيذكره.فأسلم

وانظر:.لينفيه،لهيعةابنوفيةعمرو.بناللّهعبدحديثمن07()45برقم)1(

.(1)650(""الصحيحة

يبَرُّ.بَرَّمنأمرفعلو"بَرَّ".تقدموقدعمر،ابنحديثمن)2(

حبانابنصححه22(.)18احمدأيضًاورواه.عباسابنحديثمن(04)68برقم)3(

نيوالألبا(،01)5""الاقتراحفيالعيددقيقوابن(،421)2/لحاكموا(،4)477

.3(60)6لاالصحيحة"في
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.(1حمد)أذكره."عنهأعتِقُوا":فقال،أوجبرجلعنلمجيوّوسئل

النار.يستوجبمافعلأي""أوجَبَ:وقوله

اَئصُنر!فِىصنارِيكُمُ)وَتَآتُو%:لىتعاقولهعنلمجممّوسئل

وذلك.منهمويسخَرون،الطريقأهلَيخذِفون"كانوا:قال92(،:]العنكبوت

2(.حمد)أذكره."ياتونهكانواالذيلمنكرا

بخيلًا؟أيكونقيل)3(:"نعم".:قالجبانًا؟المؤمنأيكون!يم:وسئل

4(.)مالكذكره.لا"":قالكذَّابًا؟أيكون:قيل.""نعم:قال

منتشبَّعتُإنجناحٌعليَّفهل،ضرَّةًليإنَّ:فقالت،امرأةبم!ييهوسألتة

زُور".ثوبَيْكلابسِيُعْطَلمبما"المتشبِّع:فقال؟يعطينيالذيغيرَزوجي

يعطني.لممائيأعطازوجيإنأقوللفظ)6(:وفي)5(.عليةمتفق

سبق.وقد(،016)12الأسقعبنواثلةحديثمن1()

رقم4/2)ئيوالطبرا31(،09)الترمذيورواه.هاننأمحديثمن9268(1)برقم2()

ضعفةلحديثوا.ضعيف،هانئأممولىباذاموفيه4(.90)2/لحاكموا(،0001

.(51/)18"تحافالإ"فيلحافظا

(".قال"ثمهنا،"قالوا(":خكوفي.يأتيوفيماهنا""قيلموضعفي""قالخز:في)3(

الموضعين.فيقالوا("9:المطبوعةالنسخوفي

فيالبرعبدابنقال0معضلًاسليمبنصفوانعن099()2/الموطأ"أفي)4(

حديثوهو،ثابتوجهمنمسندًالحديثاهذاأحفظلا35(:4)27/"الاستذكاز،

.(1/47)"الكشاف"تخريجفيالزيلعيبالإرسالوأعلَّة.مرسلحسن

سبق.وقدأسماء،حديثمن2(013)ومسلم(152)9البخاري)5(

عائشة.حديثمن2(21)9مسلمرواه)6(
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فيخيرلا":فقال؟تيامرأ(1)أكذبهل:فقال،رجلع!يهوسأله

)الاءلمجر:اللّّهرسولفقاللها؟وأقولأَعِدُها،،اللّّهرسوليا:فقال(".الكذب

)2(.مالكذكره".جناح

كيف:لهفقيل(".النملدبيبمناخفىفانه،الشركهذا"اتقوا؟!شَييهوقال

نعوذ[نااللهم"قولوا::فقال؟اللّهرسولياالنملدبيبمنأخفيوهو،نتَّقيه

أحمد)3(.ذكره".نعلملالماونستغفرك،نعلمهشيئًابكنشركانبك

وما:قالوا.الأصغر"الشرك:أمتيعلىأخافماأخوَفَ))انَّ:ع!يموقال

إذاالقيامةيومتعالىاللّهيقول.)[الرياء:قال؟اللّهرسولياالأصغرالشرك

هلفانظرواالدنيا،تراوونَّفيكنتمالذينلىإاذهبوا:لهمباعماالناسُجُزِيَ

.(4حمد)أذكره.("جزاءً؟عندهمتجدون

الأكثرون"هم:فقال،القيامةيومأعمالًاالأخسرينعنلمجم!موسئل

.ظخطألماإعلىوزيادة"،على"اكذب:لمطبوعةاالنسخفي(1)

فيالبرعبدابنقال.معضلوهو،سليمصفوانَّبنعن989()2/"الموطأ"في)2(

مسندًا.لمجرالنبيعناللفظبهذاأحفظهلاالحديثهذا247(:)16/"التمهيد"

.(1/94)"الشرعية"الاَدابفيمفلحابنبالإرسالواعلَّه

"الأوسط"فينيالطبراأيضًاورواه.موسىبيأحديثمن(0691)6برقم)3(

من)58(يعلىأنيعندشاهدوله.مجهول،العرزميالملكعبدوفية35(.)30

و"العلل(،1/191،41/191)"للدارقطني"العللانظر:.ضعيفوهو،ليثطريق

داللبوصيريتحافلإاو"(،01/272)الزوائد"مجمعو"82(،24/)"لمتناهيةا

/6(215).

منشاهدوله.صحبتهفيمختلفوهولبيد،بنمحمودحديثمن02636()برقم)4(

.(159)("و"الصحيحة(521/)13للحافظ""الإتحاف:انظر،رافعحديث
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وعن،خلفهومنيديهبينمن-وهكذا)1(وهكذاهكذاقالمنإلاأموالًا

")2(.همماوقليل-شمالهوعنيمينة

شق82َّ(؟الأنعام]!لمحظُلْوٍإِيمَنَهُويَلبِسُوَأوَلَزءَامَنوأ)أئَذِينَ:نزلتولما

اللّّهرسولفقالنفسَه؟يظلِمْلمأ!لُنا)3(،اللّّهرسولياوقالوا:،عليهمذلك

لَايَبُنَئَ!ال!:لقمانَّلابنهقولتسمعواألم،الشركهو[نما.ذلك)اليسء!ب!:

.(4)عليهمتفق.("13:]لقمان!لَظُلّ!عَظِيصاَلمثركَإِتَّبِألئَهِلتُثرِك

أخبركمألا":فقال،الدجالالمسيحيتذاكرونوهم)5(،عليهموخرج

"الشرك:قال!بلى:قالوا؟".الدجاللمسيحامنعنديعليكمأخوَفُهوبما

رجلٍنظرِ!نيَرىلماصلاتهفيزيِّنفيصلِّي،الرجلأنَّيقوم)6(:الخفي

)7(.ماجهابنذكره.آخر"

حطَبًا،فجمعوا،أصحابَهأمرَالذيالأميرطاعةعن!ك!اللّهرسولوسئل

ولا!ال!صحيحين"فيالزيادةهذهتردولم"إلى"،:المطبوعةالنسخفيبعدهزادوا(1)

الخطية.النسخفي

ذر.بيأحديثمن(099)ومسلم62()68البخاريرواه2()

.زمنأثبتكما"إالصحيحينوفي.المطبوعةالنسخفيوكذا"وايناإ،ز:عداما)3(

مسعود.ابنحديثمن(1)27ومسلم34(2)9البخاري(4)

!ه!د((.اللّه"رسول:زيادةبعدهالمطبوعفي)5(

ناشر.تصرفأنهوالظاهر".قال؟الشركوما:"قالوا:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)6(

عمر""مسندفيالطبريصححه.الخدريسعيدأبيحديثمن42(0)4برقم)7(

صحيح":وانظر.933(2/)لما"المصباحفيالبوصيريوحسنه97(،24/)

.(2)7"الترغيب
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(2لما)دخلوها)الو:!ك!ييهفقال.فيهابالدخولوأمرَهمنارًا؛(1وأضرموه)

فيلمخلوقطاعة"لا:لفظوفي".المعروففيالطاعةإنمامنها.خرجوا

")3(.تطيعوهفلااللّهبمعصيةمنهمأمركم"مَن:لفظوفي".الخالقمعصية

ولا،كانمنكائنًاادلّهبمعصيةأميرأمرهمنلكلِّعامةفتوىفهذه

البتة.فيهاتخصيص

كيف:سألوه".والديهالرجلشتمَالكبائراكبرمن))[نع!مم:قالولما

متفق."وأمَّهأباهفيسُبُّ،وأمَّهالرجلأبا"يسبُّ:قال؟والديهالرجليشتُم

)4(.علية

عقوقوما:قيل."الوالدينعقوقالكبائر"انَّأكبر(:حمد)هأوللامام

".وأمَّهأباهفيسُبُّ،وامَّهالرجلأبا"يسُبُّ:قال؟الوالدين

وقدلسدِّها.الشرعوطلب،الذرائعاعتبارفيصريحوهوأأ2/ة19

كفاية.فيهبماالقاعدةهذهشواهدُتقدمت

نيَلَأَنَّيز":فقال.حرام:فقالوا."الزنما؟تقولونَّفي))ماع!م!:وقال

فيتقولونما.جارهبامرأةيزنيأنمنعليهأيسَرُنسوةٍبعَشْرِالرجل

نأمنأيسَرابياتعشرةمنالرجليسرقَلَأَنْ":قال.حرام:قالوا."؟السرقة

لمطبوعة.االنسخفيوكذا(،دافأضرموه:خك(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"ما"،:خك)2(

الثلاثة.بألفاظهلحديثاتخريجتقدم)3(

عمرو.بناللّهعبدحديثمن9(0)ومسلم31(14)البخاري)4(

،(1415)داودأبوأيضًأورواه.عمروبناللّهعبدحديثمن7(400)برقم(5)

9(.0)ومسلم(5)739البخاريعندوأصله.وصححه(2091)والترمذي
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أحمد)2(.ذكره.("1)جارهمنيسرق

"ذكرُك:قال.أعلمورسولةاللّّه:قالوا."؟الغيبةماأتدرون)):بم!ييهوقال

ماكانَّفيه"[ن:قال؟أقولماأخيكانَّفيإنأرأيتَ:قيل.("يَكرَهبماأخاك

)3(.مسلمذكره."بَهَتَّهفقدتقولمافيهيكنلموإناغتبتَة،فقدتقول

الغيبة؟ماض!:اللّهرسولسألرجلًاأن)4(:ومالكأحمدوللامام

كانإن)5(،اللهرسوليا:فقال."يسمَعانيَكرَهمالمرءامنتذكر"أن:فقال

البهتانَّ".فذلكباطلًا،قلت"[ذا:اللّهرسولفقالحقًّا؟

وقول،الوالدينوعقوق،باللّه"الإشراك:فقالالكبائر،عنع!م!وّوسئل

الإنسانوقتلُ،الغَموسويمين،الزحفيوموالفرار)6(،النفسوقتلالزور،

اليتيم،مالوأكلوالسحر،،جارهبحليلةوالزنا،معهيطعمأنخشيةولده

)7(.أحاديثمنمجموعوهذا".المحصناتوقذف

("!بيت"كلمةزادوادا،جارهبيت"من:المطبوعةالنسخفي(1)

"الأدبفيالبخاريأيضًاورواهالأسود.بنالمقدادحديثمن2385(4)برقم)2(

لحديث.احسن،الكلاعيظبيةأبووفية6(.0/250)ئيوالطبرا(1)30المفرد"

انظر:(.171)8/والهيثمي318(،)3/""الترغيبفيالمنذريرجالهووثق

)65(.""الصحيحة

أدتَّه!عَئهُ.زَهريرةأبيحديثمن)9258(برقم)3(

أحمدالإمامأما.مرسلوهو،ادلّةعبدبنمطلبطريقمن879()2/مالكرواه()4

".مسلم"صحيحعناَنفًاسبقالذيباللفظهريرةابيعن9(900)8598،فرواه

"."فانبعضها:وفي"الموطألما،نسخبعضفيوكذا("،إوإن:المطبوعةالنسخفي)5(

".ادلّهحرَّمالتيإالنفس:المطبوعةالنسخفي)6(

سبق-وكذا.انسحديثمنسبقفقدالزور،وقولوالعقوقالنفسوقتلالشركأما)7(
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فصر

الاستطاعة،معلحجاوترك،الزكاةومنع،الصلاةترك:الكبائرومن

،واللواطوالزنا،،والسرقةالخمر،وشربعذر،بغيررمضانفيوالإفطار

النبيعلىوالكذب،الأحكامعلىالرّشا)1(وأخذ،الحقبخلافوالحكم

وجحود،وأحكامهوأفعالهوصفاتهأسمائهفيعلمبلااللّهعلىوالقولء!يم،

لارسولهوكلامكلامهأنواعتقادرسولُه،بهووصفهنفسهبهوصفما

كفربلوخطأ،باطلرسولهوكلامكلامهظاهروأنأصلًا،يقينمنهيستفاد

المسمَّىالخيالوتقديم،غيرهقوللمجرَّدبهجاءماوترك؛وضلالوتشبيه

)3(والأذواقالفاسدةوالاَراءالباطلةوالعوائد)2(الظالمةوالسياسةبالعقل

الرعايا،وظلم،المكوسووضع،بهجاءماعلىالشيطانيةوالكشوفات

والسمعة،والرياءلخيلاء،وا،والعُجبوالفخر،والكبرُ،بالفيء،والاستئثار

الخالق،محبةعلىومحبتهِ،الخالقخوفعلىالخلقخوفِوتقديم

ذلك،ينللموإنوالفسادالأرضفيالعلووإرادةُ؛رجائهعلىورجائه

يعلم،وهوأهلهفيالفاحشةالرجلوإقرار،الطريقوقطع،الصحابةومسبَّةُ

،المرأةوترجُّلُ،الرجلوتخنُّثُ،البولمنالتنزهوترك،بالنميمةوالمشي

،كبيرةوفعله،كبيرةالوصلوطلب،ذلكوطلبهالمرأةاشعرووصل

فيوردتالغموسىواليمينمسعود.ابنحديثمنلجارابحليلةوالزناالولدقتل

وردتالمذكورةالكبائروسائر)6675(.البخاريرواهعمرو،بناللّّهعبدحديث

)98(.ومسلم)2766(البخاريرواه.هريرةبيأحديثفيغيرهامع

لغة.والضمالراء،بكسرالرشوةجمع(1)

تحريف."العقائد("،:المطبوعةالنسخفي2()

تحريف."،"الإدراكات:لمطبوعةاالنسخفي)3(
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والطعن(،1والتنمُّص)والنمصوالاستيشار،والوشر،والاستيشاموالوشم

علىالمرأةوإدخال،ابنهمنالأبوبراءة،أبيهمنالرجلوبراءة،النسبفي

المرأةوحلق،الثيابوشقّالخدود،ولطم،والنياحة،غيرهمناولدًزوجها

أعلامها،وهوالأرضمناروتغيير،وغيرهبالموتالمصيبةعندشعرها

،الميراثمنحقَّهالوارثوحرمان،الوصيةفيلجوروا،الرحموقطيعة

المطلقةب،]925/واستحلال،والتحليلالخنزير،ولحموالدمالميتةوأكل

استباحةوهو،ادلّهحرَّمماوتحليل،ادلّهأوجبماإسقاطعلىوالتحيُّلُ،به

،سيدهمنالمملوكوإباقالحُرِّ،وبيعُ؛لحيلبافرائضهوإسقاطمحارمه

وتعلُّمُ،إظهارهلىإلحاجةاعندالعلموكتمانزوجها،علىالمرأةونشوز

فيوالفجوروالغدرُ،،الناسعلىوالعلولجاهواوالمباهاةللدنياالعلم

منوغيرهابالصدقةوالمنُّمحيضها،وفيدبرهافيالمرأةوإتيان،الخصام

والدينية،الكونيةأحكامهفيواتهامه،بادلّّهالظنوإساءةالخير،عمل

وأن،عبادهفوقالقاهروأنه،عرشهعلىواستوائهوقدرهبقضائهوالتكذيب

و2()"
الطيب،الكلمإليهيصعدوأنه،إليهلمسيجارفعوأنه،إليهبهعرِجرسوده

كلَّينزلوأنه،غضبهتغلبرحمتهوأن،عرشهعلىعندهفهوكتابًاكتبوأنه

له؟فأغفريستغفرئيمن:فيقول،الليلشطرُيمضيحينالدنياسماءلىإليلة

خليلًا،إبراهيمواتخذدكًّا،فجعلهللجبلتجلَّىوأنهتكليمًا،موسىكلَّموأنه

اَدمخلقوأنه،القيامةيومنبيَّناوينادي،موسىونادىوحواء،آدمنادىوأنه

القيامة.يومالأخرىباليدوالأرضيديهبإحدىسماواتهيقبضوأنه،بيديه

"والتنميص".:المطبوعةالنسخفي(1)

!ب!م".اللّهإرسول:المطبوعةالنسخفي)2(
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فضل

المرأةِوتخبيب،استماعهيحبُّونلاقومحديثلىإالاستماعومنها:

وأظللهاكانسواءالحيوانصوروتصوير،سيدهعلىوالعبدِزوجهاعلى

والشهادةوإعطاؤهالرباوأخذ،ترياهلمماالمنامفيعينيهيريوأنيكن،لم

وأكلوبيعهاوحملهاواعتصارهاوعصرهالخمراوشرب،وكتابتهعليه

والعرافينوالمنجِّمينالكهنةوإتيان،اللعنيستحقَّلممنولعنثمنها،

بغيرهلحلفوا،ادلّهلغيروالسجود،لهمبأقواوالعملوتصديقهموالسحرة

نأشاءماقصروقد")2(.شركأفقداللّّهبغيرحلَف))من:!ك!يمقال)1(كما

فوقفرتبتهشركًا،يجعلهالشرعوصاحبُ!مكروهذلكإن:قالمنيقصِّر

لهايسجدونوأعيادًاأوثانًاوجعلُهامساجد،القبورواتخاذُالكبائررتبة

عندهاالدعاءأنويعتقدون،تارةبهاويطوفون،تارةإليهاويصلّون،تارة

لهويصلَّىويُعبَد،فيهايُدعَىأنشُرِعالتيادلّهبيوتفيالدعاءمنأفضل

ويُسْجَد.

والعمامةوالسراويلالإزارمنالثيابوإسبال،اللّّهأولياءمعاداة:ومنها

".اللّهرسول"قال:بوفي."النبيقال":المطبوعةالنسخفي(1)

(5351)والترمذي32(،15)داودوأبو)5375)حمدأرواه.عمرابنحديثمن2()

والبيهقي3(،00)2/الاَثار"مشكل"فيالطحاويبالانقطاعوأعلَّه.وحسنه

وشيخ(،1/18)والحاكم)4358(،حبانابنالحديثصححولكن92(./01)

الصيب""الوابلفيوالمؤلف28(،/1)"الفتاوىعلىالمستدرك"ئيالإسلام

"الفاروقمسند"فيكثيروابن4(،95)9/المنيردا"البدرفيالملقنوابن(،)918

2(.240)داالصحيحة"فيئيوالألبا(،1/143)
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والإعجاب،الشحوطاعة1()الهوىواتباع،المشيفيوالتبختروغيرها،

ورقيقهوزوجتهأقاربهمنونفقتُهمؤنتُهتلزمهمنوإضاعة،بالنفس

"صحيحفيكما،سَنَةًالمسلمأخيهوهجر،ادلّّهلغيروالذبح،ومماليكه

أخاههجَر))مَن:!ك!يمّالنبيعنالسُّلَمي)3(خراشبيأحديثمن)2("لحاكما

الكبإئر،منأنهفيحتمل،أيامثلاثةفوقهجرهوأما."كقتلهفهوسنة،

أعلم.واللّّه.دونهاأنهويحتمل

"من:يرقعهعمرابنلحديث،اددّهحدودإسقاطفيالشفاعةومنها:

أحمدرواه".أمرهفياللّّهضادَّفقد،اللّّهحدودمندونَّحدٍّشفاعتهحالت

جيد)4(.باسنادوغيره

)1(

)2(

)3(

)4(

".الهوىإوطاعةخطأ:المطبوعةالنسخفيبعدهزيد

داودوأبو(35917)حمدأأيضًاورواه.السلميخراشبيأحديثمن(4/631)

فيوالعراقي5(،1)5"الصالحين"رياضفيوالنووي،الحاكمصححه(.5194

فيوالألبائي316(،/1)(ا"الإصابةفيوالحافظ223(،)2/الإحياء""تخرج

.(29)8لاالصحيحةلا

خطأ"ليالهذ"وزيادة.خكفيوكذا"،السلميليالهذدا:المطبوعةالنسخفي

وهو.هناالمذكورخراشبيأغيرالمخضرمالشاعرليالهذخراشابافانمحض،

بنسلامةأبيبنعميربنسلامةحدردأبيواسم.الأسلميحدردأبيبنحدرد

بناللّهعبدحدردواخو.أسلمبنهوازنبنعبسبنالحارثبنمُسَاببنسعد

بنالقعقاعأخيهوابنحدرد،أبيبنتخيرةالكبرىالدرداءأموأختهحدرد،بيأ

قديمًا.وهمًاايضًا""السلمينسبةتكونأنواخشى.الصحابةمنكلهم-اللّّهعبد

حزمابن"العربأنسابجمهرةو"(046)2/الكبير"واليمنمعد"نسبانظر:

2(.14)ص

=،حسنوإسناده.عمربناللّهعبدحديثمن)7935(داودوأبو()5385حمد.ارواه
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بالًا.لهايُلقيلاادلّّه،سَخَطمنبالكلمةالرجلتكلُّمومنها:

أكبرمنهذابل.سنَّةتركِأوضلالةأوبدعةلىإيدعوأنومنها:

!لمجم.اللّّهلرسولمضادَّ!لىوهوالكبائر،

حديثمن()1""صحيحهفيأ،026/]الحاكمرواهماومنها:

أطعمهأكلةًبمسلمأكل))من:ع!يماللّهرسولقال:قالشداد،بنالمستورد

اللّّهأقامهسُمْعةٍمقامَبمسلمقامومن.القيامةيومجهنمنارمنأكلةًبهاادلّّه

نارمنثوبًاادلّّهكساهثوبًابمسلماكتسىومن.وسمعةرياءمقامَالقيامةيوم

"0القيامةيوم

المسلم،أخيهبأذىإليهوتوسَّلذلكلىإتوصَّلأنهالحديثومعنى

عليه،والطعن)3(،وعيبه،لمزهأوهمزه،أوبه)2(،سخريةٍأوعليه،كذبٍمن

ذلكونحو،عدوهعندعرضهمنوالنَّيلبالزور،عليهوالشهادة،بهوالازدراء

.المستعانواللّّه،وسطهفيواقعٌالناسمنكثيرٌمما

والألباني58(،/1)"الشرعيةالاَداب9فيمفلحوابن27(،)2/الحاكموصحَّحه

.()437""الصحيحةفي

وقد،جريجابنوفيه)6858(.يعلىوأبو(11018)أحمدأيضًاورواه(.271/)4(1)

داودأبوورواه.تعديلاولاجرحًافيهيذكروالم،ربيعةبنوقاصوفية.عنعن

فيالمباركابنورواهأيضًا.وقاصوفية،عنعنوقد،بقيةطريقمن(4881)

349(.)""الصحيحةفيالطرقبمجموعئيالألباوصححهمرسلأ.7()70"الزهد"

لما.بهسَخَرٍ"أو:غيرهافيماويقرأز.منلما"به2()

تصحيف."،غيبةأولمزةأوهمزةإ:المطبوعةالنسخفي)3(
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وهو،وأشكالهأصحابهبينبالمعصيةوالافتخارالتبجّح:ومنها

نفسَه.ستَرَمَنعافىوإنصإحبه،اللّّهفييعالاالذيالإجهار

ئيويأ،ولسانبوجهالقومَتيقيأ،ولسانانوجهانلهيكونأنومنها:

آخر.ولسانبوجهغيرَهم

فُحْشِه.اتقاءَويحذَرونهالناسيتركهبذيئًافاحشًايكونأنومنها:

وهولهليسماودعواه،باطلأنهيعلمباطلفيالرجلمخاصمةومنها:

له.ليسأنهيعلم

أنهيدعيأو،منهموليسع!ع!ماللّّهرسولبيتاَلمنأنهيدعيأنومنها:

فالجنَّةُ،أبيهغيرلىاادَّعى"من1(:")"الصحيحينوفي.بابنهوليسفلانابن

".حرامعليه

كافر".فهوأبيهعنرغبفمن،آبائكمعنترغبوالا":أيضًا2(وفيهما)

كفَر)4(.إلايعلمهوهوأبيهلغيرادَّعىرجلمن"ليسأيضًا:وفيهما)3(

رجلًادعاومن.النارمنمقعدهوَلْيتبوَّأمنَّا،فليسلهليسماادَّعىومن

)5(".عليهحارَ[لا=كذلكوليس،ادلّهعدوُّ:قالأوبالكفر،

.بكرةبيوأوقاصبيأبنسعدحديثمن)63(ومسلم(432)6البخاري(1)

.هريرةبيأحديثمن62()ومسلم)6768(البخاري2()

ذر.بياحديثمن6(1)ومسلم6(0،35540)8البخاري)3(

الخطية.النسخمنأثبتكما""الصحيحينوفيكفرلما."وقد:المطبوعةالنسخفي4()

".عليهرجع:يعني9ز:طرّةفي)5(
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أمرقدع!م!النبيكانوإذا.ورسولهاللّّهيكفِّرهلممنتكفيرالكبائر:فمن

منيمرُقونوأنهمالسماء،أديمتحتقتلىشرُّأنهموأخبر،الخوارجبقتال

=بالذنوبالمسلمينتكفيرُودينُهمالرَّمِيِّة،منالسَّهمُيمرُقكماالإسلام

والتحاكموتحكيمهالها،الرجالآراءومخالفة(1بالسنَّة)كفَّرهممَنفكيف

إليها؟

وينصرهمُحْدِثًايؤويأو،الإسلامفيحدثًايُحدِثأنومنها:

)2(.ويعينه

اللّهلعنةفعليهمُحْدِثًا،آوىأوحدَثًاأحدثَ"من)3(:""الصحيحينوفي

عدلًا(".ولاصرفًاالقيامةيوممنهادلّّهيقبللا.أجمعينوالناسوالملائكة

ماوإحداث،رسولهوسنةاللّهكتابتعطيل:لحدثاأعظمومن

ادلّهكتابلىإدعامنومعاداة،عنهوالذَّبُّذلكأحدثمنونصرُخالفهما،

غ!يه.رسولهوسنة

واستحلالالصيدكقتل،والإحرامالحرمفياللّهشعائرإحلالومنها:

ادلّّه.حرمفيالقتال

والفضةالذهبأوائيواستعمال،للرجالوالذهبالحريرلبسومنها:

.للرجال

السنة.اتباعهمبسببأي(1)

".يعينه"أوز:2()

طالب.أبيبنعليحديثمن(0137)ومسلم(0187)البخاري)3(
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)2(تكونأنفيحتمل(،1")شرك"الطِّيَرة:قالأنه!ك!ي!النبيعنصحَّوقد

دونها.تكونأن)3(ويحتملالكبائرمن

الغنيمة.منالغلولومنها:

الرعيَّةَ)4(.ليوالواالإمامغشُّومنها:

بهيمة.علىيقعأو،منه(مَحْرَم)هذاتَيتزوجأنومنها:

!يم:قالوقدومضارَرَته)6(.ومخادعتهالمسلمبأخيهالمكرومنها:

")7(.بهضارَّأوبمسلممكَر"ملعونَّمن

نأيعتقدلامنيفعلهكما،حرمتةوإهداربالمصحفالاستهانةومنها:

ذث.ونحوجذ]026/ب،وَطْئهمن،لىتعاالدّهكلامفيه

فعلمن!رَزاللّّهرسوللعنوقد.الطريقعنأعمىيُضِلَّأنومنها:

المستقيم؟صراطهأواللّّهطريقعنأضلَّبمنفكيفذلك)8(،

ماجهوابن)،4161)والترمذي93(،01)داودوأبو)3687(،حمدأرواه(1)

لحاكموا)6122(،حبانوابن،الترمذيصححهمسعود.ابنحديثمن)3538(،

.(24)9"الصحيحة":وانظر.(521)لماالاقتراح"فيالعيددقيقوابن(،1/71)

المطبوعة.النسخفيوكذا،التاليةلجملةاوفيهنا""يكون:خكخز،)2(

خك.منوكذا،المطبوعةالنسخمنساقط""يحتمل)3(

الناشرين.بعضمنتصرفأنهوالظاهر"،"لرعيته:المطبوعةالنسخفي(4)

"!رحم9بزيادة"محرمرحم"ذات:المطبوعةالنسخفي)5(

"."مضارته:المطبوعةالنسخوفي.الإدغامبفكّالنسخجميعفيكذا)6(

يجه.تخرتقدم)7(

ابن-حديثمن(44)18حبانوابن2(،)953يعلىوأبو2(،9)13حمدأرواه)8(
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مَن!يماللّّهرسوللعنوقدوجهها.فيدابةًأوإنسانًايسِمَأنومنها:

ذلك)1(.فعل

)3).تلعنهالملائكةفإن،المسلمأخيهعلى)2(السلاحيحملأن:ومنها

مَاتَقُولوأأَن)!برَمَقتًاعِندَأدلَّهِ:لىتعاقال.يفعللامايقولأن:ومنها

3،.:]الصف!لَاتَفعَلُوتَ

علم.بغيرودينهاللّّهكتابفيالجدالومنها:

سعئُّالجنةَيدخل"لا:الحديثفي.برقيقهالمَلَكةإساءةومنها:

(")4(.المَلكة

51.يدتعمللممما،إليةيحتاجلامافضلَالمحتاجَيمنعأنومنها:

صبَغبمنلاعبهلتشبيهالكبائر،منفهوبالنَّرْداللعبوأماالقماز.ومنها:

)5(،التشبيهيتمُّفحيمئذبه،المالَكلإذاسيَّماولا؛ودمهالخنزيرلحمفييدَه

فيشاكرأحمدوصححه(،1/801)الهيثميرجالهوثَّق،صحيح!اسناده.عباس

)685(0المفرد"الأدبداصحيحفيوالألبائي327(،)4/المسند"تحقيق"

جابر.حديثمن2(11)6مسلمرواه(1)

.بالسلاحالإشارةمعنىخاطرهلىإسبقالمؤلففلعلصحَّفان"،بالسلاح9:بز،)2(

.هريرةبيأحديثمن26(1)6مسلمرواه)3(

بكربياحديثمن936(،1)ماجهوابن(،491)6والترمذي31(،)حمدأرواه(4)

مرسلًا.فرقدطريقمن2(0)399الرزاقعبدورواه0ضعيففرقد،وفيه.الصديق

.الترمذيضعفهلحديثوا

النسخ-بعضطرةفيمستدركةكانتولعلهاإ."به:زيادةالمطبوعةالنسخفيبعده)5(
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الخنزير.لحماكلبمنزلة(1به)المالواكلَاليد،غمسبمنزلةفإنَّاللَّعِبَ

اللّّهرسولعزموقدالكبائر.منوهو،لجماعةافيالصلاةتركومنها:

وقد.صغيرةمرتكبَليحرِّقيكنولمعنها،المتخلِّفينتحريقعلى!م

منافقإلالجماعةاعنيتخلَّفومارأيتُناولقد:قالأنهمسعودابنعنصحَّ

.الكبيرةفوقوهذانفاقُه)2(.معلومٌ

عناقوام"لَينتهيَنَّ")3(:مسلم"صحيحوفي.لجمعةاتركُومنها:

(".الغافلينمنلَيكونَنَّثم،قلوبهمعلىاللّهلَيَخْتِمُ)4(أو،الجمعاتِوَدْعِهم

علىاللّهطبَعتهاوُنًاجُمَعثلاثَترك"منجيد)5(:باسناد""السننوفي

")6(.قلبه

فيما"المال"لفظبعدالصحيحوموضعها.خكفيكماموضعَها،الناقلفأخطأ

يأتي.

المطبوعة.النسخمنوكذاخز،منساقط""به(1)

خز،وفي)654(."مسلمصحيح9والمطبوعةالنسخفيوكذا"،النفاق"معلوم:ب)2(

سماعي.تحريفوكأنه"،"النفاقه:خك

آ!دلَّهُعَت!.رَهريرةبيواْعمرابنحديثمن865()برقم)3(

"الصحيح"وفي(.04)6نيللطبرا"الأوسطوإالمعجملخطيةاالنسخفيكذا(4)

المطبوعة.النسخفيوكذا"ليختمنَّ".:وغيره

".قال!مهمالنبي"عن:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)5(

،(136)9والنسائي(،005)والترمذي(،2501)داودوأبو(،451)89حمدأرواه)6(

إالبدرفيالملقنابنصححه.الضمريالجعدأبيحديثمن(،)1225ماجهوابن

إالتلخيصوانظر:)727(."الترغيب"صحيحفيوالألبائي583(،)4/المنيرلما

52(.)2/الحبير"
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منويعلِّمَه،ذلكعلىيدلَّهأو،تركتهمنوارثهميراثيقطعأنومنها:

.الميراثمنبهيُخرجهماالحيل

منيرتقيقدوهذا.منزلتةبهيتعدَّىحتىالمخلوقفيالغلوومنها:

فإنماأ2(والغلوَّ،"اياكم:قالأنهلمجيرِو(1عنه)صحَّوقد.الشركلىإالكبيرة

بالغلو")3(.قبلكمكانمنهلك

النارُتأكلكمالحسناتايأكلأنه:""السننوفيلحسد.ا:ومنها

لحطَب)4(.ا

محك!ي!النبييأمرلمصغيرةًكانولو.المصلييديبينالمرورومنها:

في-كماعامًاأربعينومصالحهحوائجةعنوقوفهيجعلولم،فاعلةبقتال

أعلم.واللّّه)6(.يديهبينمرورهمنلهخيرًا-)5(البزار""مسند

المطبوعة0النسخفيوكذا"،اددّهرسول"عن:حك."النبي!عنخز:،ب(1)

خك.فيوكذا"وإنما("،:المطبوعةالنسخفي2()

بنادلّهعبدحديثمن3(،20)9ماجهوابن3(،0)57والنسائي(،1185)حمدأرواه)3(

وشيخ(،1/664)لحاكموا387(،1)حبانابنصححه،صحيحهـاسناده.عباس

.(1)283""الصحيحةفيئيوالألبا327(،/1)داالصراط"اقتضاءفيالإسلام

عنأسيدبيأبنإبراهيمطريقمن،هريرةبيأحديثمن(94)30داودأبورواه(4)

وهو،عيسىبيأبنعيسىطريقمن(0124)ماجهابنورواه.مجهولوجده،جده

.(1091،2091)"!الضعيفة:عليهاوالكلامللشواهدوانظر.ضعيف

لشذوذه:انظرخطأ.وهو،الجهنيخالدبنزيدحديثمن923()9/البزاررواه5()

196(.1)"الضعيفة9و682(،/1)الحبيرلماو"التلخيص97(،)2/"الراية"نصب

.الخدريسعيدأبيحديثمن(05)9البخاريعندلحديثاوأصل

المطبوعة.النسخفيوكذاهنا،بفيوضعتالبزار!مسندفي"كماالسابقةالعبارة)6(
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اليهافارجعء!ي!،فتاويهمنمستطردفصل(1وهذا)

فأنت،الزكاةوآتيتَالصلاةاقمتَ"إذا:فقال،لهجرةاعن!وسئل

حمد)2(.أذكره.باليمامةأرضًا:يعني،"بالحَضرَمةمُتَّو[نمهاجِر،

"عليك:فقاليسكنها،بلادًالهيختارأنحَوالةبناللّهعبدلمجموسأله

أبيتمفإن.عبادهمنخيرته[ليهايجتبي،أرضهمناللّّهخِيرَةُفإنها،بالشام

ذكره."وأهلةبالشامليتوكَّلَفإنَّاللّهغُدُرِكم؛منواسقُوا،بيَمَنِكمفعليكم

)3(.صحيحبإسنادداودأبو

أبناللّّهرسوليا:فقال،حكيمبنبهزجدُّحَيْدةبنمعاويةوسأله

وصححة)4(.الترمذيذكره.الشامنحوبيدهونحا"هاهنا"،:قال؟تأمرئي

موكَّلٌلملائكةامن"ملَك:فقالهو؟ماالرعد:عناليهود!يالهوسألته

هذافماقالوا:".اللّهشاءحيثبه)5(يسوقهنازمنمخاريقُمعه،بالسحاب

المطبوعة.النسخفي"وهذا"حذف(1)

.تقدموقدعمرو،بنالدّهعبدحديثمن968(0))2(

وله.بالسماعصرحوقد،بقيةطريقمن(0017)5حمدأأيضًاورواه.2()483برقم)3(

"مشكلفيوالطحاوي73(،0)6حبانوابن2(،)3560احمدرواهامتابعات

لماالإسلام"تازيخفيالذهبيوصححه.(4/015)لحاكموا(،4111)الاَثار"

ابنوقال.)9(اودمشقالشامفضائل"فيئيوالألبا،ترىكمالمؤلفوا378(،/1)

.كثيرةطرقله(:181)3/"الشام"فضائلفيرجب

.(1)1367""الكبرىفيوالنسائي2(،3100)أحمدأيضًاورواهم(.2912)برقم(4)

.()13"ودمشقالشام"فضائلفيئيوالألبا(،4/456)لحاكموا،الترمذيصححه

"جامعوفي،."مخراقأحمد:لفظيناسبوهو.والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا)5(

لمخاريق.با:يعنيبها"":"الترمذي
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(".أُمِرَتْحيثتنتهيحتىالسحاب1َ("زَجْرُه):قال؟نسمَعالذيالصوت

"اشتكى:قال.نفسةعلىإسرائيلُحرَّمعمافأخبِرنا:قالواثم.صدقتَقالوا:

فلذلكنهَا،وألبا1(]261/الإبللحومَإلايلائمهشيئًايجدفلمالنَّسَا،عِرْقَ

وحسَّنه)2(.الترمذيذكره.صدقتَقالوا:."نفسهعلىحرَّمها

لماللّّه"[ن:فقالاليهود؟نسلمنأهيوالخنازير،القردةعنع!وسئل

كان،خلقهذاولكن؛يهلكهمحتى،نسلٌلهمفكانفمسَخهم،قطُّقومَايلعن

4(.احمد)ذكره"مثلهم]و()3(جعَلَهممسَخَهماليهودعلىاللّّهغضبفلما

"الذين:قال؟المغرِّبونوما:عائشة()هقالت.لمغرِّبونَّ"ا"فيكم:وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"."زجرةز:وفي.للسحابالملكزجر:يعني

فيوالنسائي2(،)483أحمدأيضَاورواه.عباسابنحديثمن31()28

دونهاثابتلحديثاوأصل،منكرةالرعدوقصة،لينفيهإسناده.(4209)"الكبرى"

حديثمنمرفوعشاهدالرعدولقصةإالمسند".محققيتعليقانظر:اَخر.وجهمن

فيالحافظقالكماباطلخبرولكنه7731(،)داإالأوسطفيالطبرائيعندجابر

.(965)8/""اللسان

القديمة:الطبعاتوفي.لما"فجعلهم:الأخرىالمواضعوفي)3768("المسندلمامن

لإقامة"إغضبمكانداإكتبوضعوا،،جعلهممَسْخَهماليهودعلىاددّهكتب"فلما

"!جعلهممَسْخَهم...غضبدافلما:المطبوعوفي.العبارة

،(4531)يعلىابوأيضًأورواهمسعود.بناللّهعبدحديثمن)3747(لرقم

لحديثوا0ضعيف،الأعينأبووفية)3272(.الاَثار""مشكلفيوالطحاوي

عندلحديثاوأصل(.281/614،)5/المسند("تحقيقإفيشاكرأحمدضعفه

)2663(.مسلم

المطبوعة0النسخفيوكذا"،إفقالت:خك
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للانسالشيطانَّ)2(مشاركةمنوهذا(.1داود)أبوذكره"الجنفيهميشترك

ومنه.أصولهمعنوانقطاعهمأنسابهملبعد""مغرِّبينوسُمُّواالأولاد.في

)3(."مُغْرِب"عنقاء:قولهم

"هاهنا:وقال،ساقهعظملىإفأشارأتَّزر؟أين:فقال،رجلع!ي!موسأله

فإنَّ.الكعبينفوقفهاهنافإنَّأبيت.ذلكمنأسفلَفهاهنا4(،)فإنَّأبيتاتَّزِرْ.

أحمد)5(.ذكره.فخور"مختالكلَّيحبُّلااللّّهفإنَّأبيت

نأإلايسترخيإزاريإن:فقالاللَّة!كلَثهُ،رَالصديقبكرأبوع!يموسأله

)6(.البخاريذكره.خُيَلاء"يفعلهممنلستَ"[نك:فقال.أتعاهَده

مأفقالت."القيام!ةيوم[ليهاللّّهينظرلمخيلاءَ[زارهجرَّ"من:وقال

إذن:فقالت.شبرًا""يُ!رْخِين:قال؟لهنبذيوالنساءتصنعفكيف:سلمة

")7(.عليهيزدنلاذراعًا،"يُرخين:قال.أقدامهنتنكشفَ

أبيه،وضعفُ،جريجابنعنعنةُوفيه.عائشةحديثمن5(1)70داودأبورواه(1)

حميد.أموجهالةُ

لما.الشياطين":المطبوعةالنسخفي2()

.(4/641)"السننلمامعاانظر:)3(

والظاهر.(""أبيتتاءفوقصغيربحرفكئبتالثانيةا"و!قال"،قالأبيت"قالز:في(4)

.العبارةلإصلاحالثانية""قالفزيدت"،فان"تصحيفأوقلمسبقالأولى"داقالأن

المطبوعة.والنسخخزفيوكذا

.تقدموقد(،5951)5)5(

)3665(.برقم)6(

حبانابنصححه.سلمةأمحديثمن(14)17داودوأبو19(5)2/مالكرواه)7(

وابن-(،)9533والنسائي(،14)18داودوأبو2(،1165)حمدأورواه.(1545)
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شَعرُها،(1فامَّرَقَ)،لحَصْبةُاأصابتهاابنتيإن:فقالت،امرأة!ييهوسألته

)2(.عليهمتفق."لمستوصلةواالواصلةاللّه"لعن:فقال؟فيةأفأصِل

4(.)تاتهم)3(""فلا:قال،الكهانإتيانعن!ك!يموسئل

فلا،صدورهمفييجدونةشيء"ذلك:قال،الطيرةعنمحك!تمّوسئل

(.")ْيصُدَّذهَّم

خطَّهوافقفمن،يخُطُّالأنبياءمننبيٌّ"كان:فقال،الخطعن!شَي!وسئل

(")6(.فذاك

إنهم)7(:فقال.بشيء""ليسوا:فقالأيضًإ،الكهانعن!يوووسئل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"فتحوانظر:7(.)7/المسند"تحقيقدافيشاكرأحمدصححه0358(.)ماجه

.(01/027)"الباري

و"صحيحالنسخفيوكذا.غيرهأومرضعنوسقطتناثر:وامَّرَقالشعرتمرَّق

في":المطبوعمحققوعلَّق"فتمزَّق"،:المطبوعةالنسخوفي495(.)1"البخاري

قلت:."التخريجومصادرالأصولسائرمنوالمثبت"،"فتمزقبدل""فامزق:()ك

النسخ،بعضفيالإهمالعلامةكانتالزاينقطةولعل،تصحيف"،"فامزق

بعضهم.فصحفها

اكأيلَّهُعَئفَا.رَعائشةحديثمن2(1)23ومسلم(1495)البخاري

فيوكذاز،منوالمثبت".تأتهملا:فقال":بوفي".تأتهم"لا:خكخز،

".الصحيح"

السُلَمي.الحكمبنمعاويةحديثمن)537(مسلمرواه

كما(""الصحيحوفي".يردنهَّم"فلا:المطبوعةالنسخوفي.السابقلحديثامن

الخطية.النسخمنأثبت

السابق.الحديثمن

المطبوعة.والنسخبفيهنا(""السائلكلمةزيدتوقد.السائليعني
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يخطَفهاالحتصِّ،منالكلمة"تلك:فقال.فيكونلالشىء،أحيانً!(1نا)"
لو

)3(.عليهمتفق."كذبةمائةمعهافيخلِطون2(،وليِّه)اذنفيفيقذفهاالجنِّيُّ،

وَفِاَلدُّيخَاالحَيَوةِاَثبمُئرئَفِىلَهُرُ):لىتعاقولهعن!مموسئاص

واالصالحالرجليراها،لحةالصاالرويا"هي:فقال64(،:]يونس!الأخِرَح

لهص
4(.أحمد)ذكره".لهلرى

ومات،صدَّقككانإنة:فقالت،نوفلبنورَقةعنيجةخدلمجؤوسألته

أهلمنكانولو،بيضئيابوعليهلمنامافي"أُرِيتُه:فقال.تظهرأنقبل

(."()ْذلككيرلباسعليةلكانالنار

فيفاشتدَّ؛فتدَحْرَج،ضُرِبَرأسَهكأنَّالمنامفيرأىرجل!وسأله

)7(.مسلمذكره.("منامكفيالشيطانَّبكبتلعُّبِتحدِّثْ)6("لا:فقال.أثره

.تجريعينًامظعونبنلعثمانرأيت:فقالتالعلاء،أمُّ!ؤوسألته

منأثبتكما)5762("البخاريصحيح"وفييحدثوننا".دا:المطبوعةالنسخفي(1)

النسخ.

لما.الإنس"من:المطبوعةالنسخفيبعدهزادوا2()

آ!دلَّهُعَتهَا.رَعائشةحديثمن2()228ومسلم5762()البخاري)3(

.تقدموقد،الصامتبنعبادةحديثمن)22688(برقم(4)

ورواه.لينفيه،لهيعةابنوفيهاكأيلَّهُعَنقَا.رَعائشةحديثمن2()4367أحمدرواه)5(

ضعيف.،الرحمنعبدبنعثمانوفية)2288(،الترمذي

.(51)2268/(""الصحيحفيوكذا"،االناسَ:بعدهالمطبوعةالنسخفي)6(

جابر.حديثمن)2268(برقم)7(
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1(.)"لهيجريعمله"ذاك:فقال.موتهبعد:يعني

".اللّّه"بكتاب:قال؟أقضيبم:فقال،سألةمعاذًاأنداود)2(أبووذكر

:قالأجد؟لمفإن:قال.ع!يم"اللّهرسول"فبسنَّة:قالأجد؟لمفإن:قال

ادلّّهقسيسدُّدك،رأيكواجتهِدْ،ادلّهعندماعينكقيوعطِّمالدنيا،"استَدِقَّ

واحتَقِرْها.استَصْغِرْهإ،:أيالدنيإ""استدقَّ:وقوله"،بالحق

علىحمارًالكأحملألا:فقال،الكلبيدحيةغ!بهوسألهب،26/]ا

".يعلمونلاالذينذلكيفعل"انما:فقالفتركبَها؟بغلًا،لكفتُنْتَجَفرس،

حمد)3(.أذكره

الأيتامطعاممنطعامَهمعزلوااليتيممالأكلفيالتشديدنزلولما

لى:تعااللّهفأنزلع!فه،اللّّهلرسولذلكفذكروا،شرابهممنوشرابهَم

0221:البقرةأ!نُكُخفَاخوَلِطُوهُتمتُخَاوَإِنضَئنلَّهُئماصْغُقُلاَلشًمَئعَنِ)وَلمجعَلُونَكَ

بشرابهم)4(.وشرابهم،بطعامهمطعإمهمفخلطوا

أدكِنَفصكَدتكَأَنزَلَاَلَّذِىهُوَ):لىتعاقولهعناهـتلَّهُعَنهَاعائشة!روسألته

7(.0)18برقمالبخاريرواه(1)

المؤلففنقلههناالوارداللفظهذااما.تقدموقدالمشهور،باللفظ)2935(برقم2()

داود،بيأعلىالأثيرابنأحالوقد(01/177)"الأصولإجامعمنتفسيرهمع

"."سننهمنالمطبوعفييوجدلاولكن

ورواه.وبينهالشعبيبينمنقطعوهو.الكلبيدحيةحديثمن()39187أحمدرواه)3(

(4)663حبانابنصححه،صحيحوإسناده358(00)والنسائي2(آه)5داودأبو

35(.)4/"المشكاة"تخرجفيوالحافظ(،178)6/""المجموعفيوالنووي

يجه.تخرتقدَّم(4)
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مَافيًئبِعُويَئزَلغقُلُوبِهِصْفِىأتَذِينَف!مَّاوَأُخَرُمُتَشَبِهَتٌاَنكِمَتأُمُّهُنَمخكَمَفءَايَتٌمِئهُ

مايتَّبعونالذينرايتم"[ذا:فقال7،:عمران]آل!)1(اَبتغَآإئفِتنَةِمِتهُلشًبَهَ

)2(.عليهمتفق.("فاحذروهم،اللّّهسمَّىالذينفأولئك،منهتشابه

"كالْوا:فقال28،.:أمريم!هَرونَ)يأخُتَ:لىتعاقولهعنجم!يمّوسئل

")3(.قومهممنوالصالحينأنبيائهمبأسماءيُسمُّون

أَؤأَلنئمِأثَةِإكَوَأَزسَفتَهُ):قولهعن!رسئلأنه4()الترمذيفيو

ألفا"."عشرون:قال؟الزيادةكانتكم4711:]الصافات!يَزِلدستَ

أَنفُسَكُئم!ءَامَنُواْعَلئكتُماَلَّذِينَيأيُّهَا):لىتعاقولهعنثعلبةأبو!ستموسأله

حتىالمنكر،عنوانتهُوا،لمعروفبا"ائتمروا(:قال)ْ،.501:]المائدةالاَية

رأيذيكلِّ!اعجابَ،مؤثَرةًودنيامتَّبعًا،وهوًىمطاعًا،شحًّارأيتَاذا

الصبرُالصبر،أيامَورائكممنفانَّالعوامَّ؛عنكودع،بنفسكفعليك؛برأيه

مثليعملونخمسينأجرمثلُفيهنللعاملالجمر،علىالقبضرمثلُفيهن

"الصحيحين"وفي.المطبوعةالنسخفيوكذا!.تَآوِيلِهِوَآتغَد):زيادةخك،بفي(1)

الآية.آخرلىإ

.(5662)ومسلم(7454)ريلبخاا(2)

يجه.تخرتقدم)3(

وفية532(./01)الطبريأيضً!ورواه.كعببنأبيّحديثمن)9322(برقم4()

إسنادهوضعَّف.غريبحديث:الترمذيقال.مبهموالرجل،العاليةبيأعنزجل

4(.1/70)"الترمذيسنن"ضعيففيالألبائي

لما."فقال:المطبوعةالنسخفي5()
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.(1داود)أبوذكره.("عملكم

والجسد".الروحبين"وآدم:فقال؟النبوةلكوجبتمتى!:وسئل

)2(.الترمذيصحَّحة

وبشرى،ابراهيمبيأ"دعوة:فقال؟أمركبدءكانما:!شًنموسئل

ذكره."الشامقصورَلهاضاءتنورمنهاخرجانةأميورأت.عيسى

حمد)3(.أ

:فقال؟النبوةمنرأيتَماأولُما،اللّّهرسوليا:هريرةأبوع!ييهوسأله

وإذا،رأيصيفوقبكلامٍو[ذاوأشهُر،(هسنةً)عشرينابنُ(4صحراءَ)لفيانِّي"

ابيحديثمن)385(حبانوابن،وصححه3(0)58والترمذي(،1434)برقم(1)

أبيبنعتبةوفيه19(،/01)والبيهقي4(140)ماجهابنورواه.الخشنيثعلبة

)579(.""الصحيحةانظر:.فيهمختلفوهو،حكيم

"الترمذي"جامعنسخبعضفيوقعوقد.تقدموقد،هريرةأبيعن36(0)9برقم)2(

هذامنإلانعرفهلا،هريرةبيأحديثمنغريبحسنحديث"هذا:المطبوعة

حسنحديث"هذا2(:46)قالخطيةالكروخينسخةفيوقعولكن".الوجه

الصديق.ودارالمعارفمكتبةطبعتيفيوكذلك."،..غريبصحيح

سعدوابن(1)236الطيالسيأيضًاورواه0أمامةبيأحديثمن2(1622)برقم)3(

222(،)8/الهيتميوحسنه.ضعيف،فضالةبنالفرجوفيه.""الطبقاتفي(1/201)

كثيروابن6(،1)"البكريعلى"الردفيالإسلامشيخوحسنه.تقويهشواهدله:وقال

.(6451)373،"الصحيحة":للشواهدوانظر.(2992/)"البداية"في

"الصحراء".:المطبوعةالنسخفي(4)

المنتور(""الدرفيالسيوطينقلوكذا،والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا)5(

-"الدر":نسخبعضوفي"المسند"،فيأحمدبناللّهعبدزوائدمن694(1/)5
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قطُّ،(1)ليخلقٍأرهالمبوجوهنيفاستقبلاهو؟اهو:لرجليقولىبرجلٍ

يمشيانفأقبلا.قطُّ)2(أحدٍعلىارهالموثيابٍقطُّ،لخلقٍأجدهالموأرواحٍ

لصاحبه:أحدهمافقالمسًّا.لأخذهماأجدلابعضدي،منهماكلٌّأخذحتى

افلِقْ:لصاحبهأحدهمافقالهَصْر)3(.ولاقَصْربلافأضجعانياضحعْه،

فقال.وجعولادمبلاأرىفيماففلَقه)4(،صدريأحدُهمافحوى،صدرَه

فطرَحها.نبَذها،ثم،العَلَقةكهيئةشيئًافاخرجوالحسدَ،الغِلَّأخرِج:له

هزَّثم.الفضةشبهُأخرَجٍالذيمثلُفإذا،والرحمةالرافةأدخِل:له()هفقال

حمةًورالصغير،علىرقّةبهافرجعتُسليمًا!اغدُ:فقال،اليمنىرجليإبهام

حمد)6(.أذكرهالكبير".على

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيكما"سنين"عشرلىإهجَرطبعةمتنفيغُبِّروقد.فيهأجدهولمالزهد"،"زوائد

كماالمسند""زوائدفيوالحديث!الكتابنسخلجميعخلافًا"التخريج"مصدر

خلافلىإإشارةدون"سنينعشر"أيضًا:منهالمطبوعفيلكن،تخريجهفيسيأتي

النسخ.في

لأحددا.":المطبوعةالنسخفي

"."خلق:المطبوعةالنسخفي

وإمالة.كسرولاوقهرحبسغيرمن:يعني

".صدريلىإأحدهما"فهوى"المسند":وفي.النسخفيكذا

خك.فيوكذاقال"،"ثم:المطبوعةالنسخفي

ورواه2(.1261)برقمكعببنأُبيّحديثمناللّّهعبدابنهزياداتمنهوبل

عنمحمدبنمعاذطريقمن375(،/1)عساكروابن(،)1264المقدلتيالضياء

(015)3/لحاكموا71()55حبانابنورواه.مجاهيلوهم،جدهعنأبيه

15(،)7/""الإتحاففيالبوصيريوحسَّنهمعاذ.بنمحمدطريقمنمختصرًا

.(0،65451)4/لما"الصحيحةفينيالألباوضعَّفه
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ثم،نيالثاثم،فيهأناالذي"القرن:قالخير؟الناسأي:يك!يموسئل

.(1)مسلمذكره."الثالث

من)3(:فقيل.""عائشة:فقال،إليه)2(الناسأحبِّعنلمج!وسئل

(")4(.لخطابابن"عمر:قال؟منثم:فقيل."أبوها":فقال؟الرجال

بنت"فاطمة:قال؟إليكأحبُّأهلِكأيُّ:والعباسعليٌّع!ي!وسأله

اليَّأهلي"احبُّ:قال؟أهلكعننسألكجئناكماقالا:أ(2631/محمد".

بن"علي:قالمن؟ثمقالا:زيد(".بنأسامة:عليةوأنعمتُعليهاللّّهأنعممن

"انَّعليًّا:قال!اَخرهمعمَّكجعلتَ،اللّّهرسوليا:العباسقال".طالبأبي

)5(.وحسَّنه،الترمذيذكره."لهجرةباسبقك

:قال؟إليكأحبُّبيتكأهلأيُّ:سئللمجمأنهأيضًا)6(الترمذيوفي

".والحسين"الحسن

آللَّهُ!عَتفَا.رَعائشةحديثمن)2536(برقم(1)

"النساء".:المطبوعةالنسخفي)2(

"."ومن:المطبوعةالنسخفي)3(

.العاصبنعمروحديثمن)2384(ومسلم)3662(البخاريرواه4()

الاثار""مشكلفيالطحاويأيضًاورواهزيد.بناسامةحديثمن381()9برقم)5(

لحديثوا.ضعيف،سلمةأبيبنعمروفيه(.695)3/لحاكموا323(/)13

فيالحقعبدوضعَّفه.سلمةأبيبنعمريضعفشعبةوكان:وقالالترمذيحسَّنه

.(4/414)"الكبرى"الأحكام

377()8/الكبير"التاريخ"فيالبخاريايضًاورواه.انسحديثمن3772()برقم)آ(

عديابنضعفهلحديثوا.ضعيف،إبراهيمبنيوسفوفيه(.4942)يعلىوابو

.(505)8/""الكاملفي

048



والبغضُادلّّه،في"الحبُّ:ففَال؟ادلّهلىإأحبُّالأعمالأيُّ:!عموسئل

.(1حمد)أذكره."اللّّهفي

تؤذيأنهاغيروالصدقةوالصيامالصلاةكثيرةامرأةعنع!ن!موسئل

صلاتها)3(تُذكَر)2(فلانةإن:فقيل.النار"في"هي:فقالبلسانها،جيرانها

ذكره."الجنةفي"هي:فقالبلسانها.جيرانهاتؤذيولاوصدقتها،وصيامها

أحمد)4(.

"الى:قالأُهدي؟يِّهماألىفإ،جارينليإن:فقالت،عائشة!شيموسألتة

)5(.البخاريذكره.بابًا"منكأقربهما

الطريق،حقِّعنفسئلبحقِّها،إلابالطرقاتلجلوساعنونهاهم

والنهيُ،لمعروفباوالأمرُ،السلاموردُّ،الأذىوكفُّالبصر،"غضُّ:فقال

المنكر")6(.عن

:ققال.ليمااجتاحَأبيوإنَّوولدًا،مالًاليإنَّ:فقالرجل،غ!يوسأله

.تقدموقد2(،13)30ذربيأحديثمن(1)

لفظليإأقربخكخز،منوالمتبت.المطبوعةالنسخفيوكذا"فذكر"،:بز،)2(

المسند"."

قلةمن"يذكرإالمسنددا:ولفظ"."قلةلفظبزيادةتها"صلاقلة9:المطبوعةالنسخفي)3(

."...تهاوصلاوصدقتهاصيامها

لمفرد"ا"الأدبفيالبخاريأيضًاورواه.هريرةبيأحديثمن(6759)برقم(4)

فيوالألباني(،4661/)لحاكموا)5764(،حبانابنصححة(.11)9

.(091)(""الصحيحة

)9225(.برقم)5(

سعيد.بيأحديثمن2(121)ومسلم2(4)65البخاريزواه)6(
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كسبمنفكلُوا،كَسْبِكماطيَبمنإنَّأولادكم0لأبيكومالُكأنت"

.(1داود)أبوذكره."أولادكم

:قال.("؟والدان"الك:فقال،معهلجهادوالهجرةاعنرجل!ي!وسأله

2(.)مسلمذكره.صحبتَهما"فأحسِنْ،والديكلى["فارجع:قال.نعم

:قال.نعم:قال."؟أمُّكأحيَّة،"ويحَك:فقال،ذلكعنآخر!يمّوسأله

)3(.ماجهابنذكره(".الجنةفثَمَّرِجْلَها،الزَمْ!"ويحك

بعدشيءٌأبوَيَّبرِّمنعليَّبقيهل:فقالالأنصار،منرجلمج!يمّوسأله

وانفاذلهما،والاستغفارعليهماالصلاة:أربعخصال،"نعم:قالمو!ا؟

قِبَلهما؛من[لالكرحِمَلاالتيالرحموصلةصديقهما،وإكرامعهدهما،

أحمد)4(.ذكرهموتهما".بعدهمابرِّمنعليكبقيالذيفهو

".ونارُكجنتكهما":فقالالولد؟علىالوالدينحقُّما:ع!ي!وسئل

)5(.ماجهابنذكره

.متقدوقد3(035)برقم(1)

.(9452)برقم(2)

،(1)5538أحمدأيضًاورواه.السُلَميجاهمةبنمعاويةحديثمن2781()برقم)3(

انظر:.جريجابنعنمختلفةطرقمن(401)2/والحاكم31(،0)4والنسائي

2(.6)9/والبيهقي77(،)7/"الدارقطني"علل

ماجهوابن(،2415)داودأبوأيضًاورواهأُسَيد.بيأحديثمن(5061)9برقم(4)

ضعفهلحديثوا.مجهولعبيد،بنعليوفيه(.4)18حبانوابن3664(،)

)5(.المفرد"الأدب"ضعيففينيالألبا

لحديثوا.ضعيفالألهاني،يزيدبنعليوفيه.أمامةأبيحديثمن)3662(برقم5()

.(1)476"الترغيب"ضعيففيوالألبائي2(،04)2/""المصباحفيالبوصيريضعَّفة
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وأُحسِن،ئيويقطعوأصِلُهم،قرابةًليإن:فقال،رجل!يموسأله

)3(تكونونإذنلا،":لقا؟أفأكافئهم2(؛)ويظلمون(1وأعفو)،ويسيئون

كنتَمااللّّهمنظهيرٌمعكيزاللنفإنهوصِلْهم،،الفضلخذولكنجميعًا،

.(4حمد)أذكره."ذلكعلى

يزالولنالمَلَّ)6(،تُسِفُّهمفكأنماقلتَكماكنتَ"لئن)5(:مسلموعند

".ذلكعلىدمتَما)7(عليهمظهيزاللّّهمنمعك

طعِم،[ذا"يطعمها)8(:فقال؟الزوجعلىالمرأةحقُّما:!سَيمّوسئل

في[لايهجُرولايقبِّح،ولاوجهًا،لهايضربولالبِس،إذاويكسوها

داود)9(.أبوذكره(".البيت

نأوالظاهر.لمطبوعةاالنسخفيوكذا"،عنهموأعفو...إليهم"وأحسن:خكخز،(1)

67(.00)"المسند"فيبنصةهناالواردواللفظ،النسَّاخبعضمنالزيادة

"."ويسيئون:ففيهالمطبوعإلا"ويظلموني..."ويسيئوني:المطبوعةالنسخفي2()

"تكونوا"،:المطبوعةالنسخوفي"."يكونونز:فيأنإلاالنسخجميعفيكذا)3(

نسخةليإإشازةدون""تُترَكون:"المسند"وفي.الناشرينبعضمنتصرفولعله

بينكم.فرقيبقىلاأي،مجتمعينتكونون:المعنىفلعلهناجاءماصحفإن.أخرى

أرطاة،بنلحجاجاوفيه.العاصبنعمروحديثمن496(00،672)برقم4()

عنعن.وقد،مدلسضعيف

ادلَّهُ!عَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن)2528(برقم)5(

لحار.االرمادتُطعمهمكأنماأيلحارّ.االرماد:الملّ)آ(

.زمن""عليهم)7(

خك.فيوكذا"،"قال:المطبوعةالنسخفي)8(

تقدَّم.وقد2(،441)برقم)9(
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معهاإنِّي:فقال("،"نعم:قال؟أمِّيلحىأستأذِنُ:فقال،رجل!يموسألة

عليها."استأذِنْ:قال.خادمهائيإ:فقال"استأذِنَّعليها(".:ققال.البيتفي

ذكره.عليها""استأذِنْ:قال،ب]263/.لا:قال."؟عريانةتراهاأنتحبا

.(1)مالك

27(،]النور:)كًّأيتَمتتَأثشُواً!:لىتعاقولةفيالاستئناسعنوسئل

ويُؤذِنَّأهلَ،ويتنحنح،وتحميدةوتكبيرةبتسبيحةالرجلُ"يتكلَّم:قال

)2(.ماجهابنذكره".البيت

فقال."للّهالحمد:"قل:قال؟اللّهرسولياأقولما:فقالرجل،وعطَس

)1(

)2(

يسازبنعطاءطريقمن79(،)7/البيهقيوكذلك639(،)2/الموطأ"دافي

وابن،والبيهقي336(،)صلمالمراسيلا"فيداودأبولإرسالباوأعلَّه.مرسلًا

،(013)صالنظر"!أحكامفيالقطانوابن922(،/11)إالتمهيدا"فيالبرعبد

326(.4/)"الرواةداهدايةفيحجروابن

مسعود،ابنلىإرجلجاء:علقمةطريقدامن:11/52)""الفتحفيلحافظاقال

طريقومن.تراهاأنتريدأحيانهاكلِّعلىما:فقال؟أميعلىأستأذن:فقال

لمإن:قال؟أمِّيعلىأستأذن:حذيفةرجلسألمصغرًا:بالنوننذيربنمسلم

أمي،عليأبيمعدخلتُ:طلحةبنموسىطريقومن.تكرهمارأيتَعليهاتستأذن

ساْلتعطاء:طريقومن؟إذنبغيرتدخل:وقالصدريفيفدفع،واتبعتهفدخل

ناأتحب:قال.حِجْريفيإنها:قلت.نعم:قال؟أختيعلىأستأذن:عباسابن

دا0صحيحةكلهاالاَثارهذهوأسانيد؟عريانةتراها

شيبةبيأابنأيضًاورواه.الأنصاريأيوببيأحديثمن37(0)7برقم

ضعفةلحديثوا.أيوبأبيعنخاصةمناكير،عنده،سورةأبووفيه26(.)187

.(101/)1"الباري"فتحفيفظالحا
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أقولما:قال."اللّّهيرحمك:له"قولوا:قالاللّه؟رسوليالةنقولما:القوم

ذكره(".بالكمويصلحاللّّهيهديكم:لهم"قل:قالاللّه؟رسوليالهم

1(.أحمد)

)1(

)2(

(2)الكتابآخر

وأبو.(499)راهويهبنإسحاقأيضًاورواه.عائشةحديثمن2(44)69برقم

وأعلَّ.يعرفلانجيبنادلّهعبدوشيخه،ضعيفمعشرأبووفيه(.)4694يعلى

الأفكار""نخبفيوالعيني57(،)8/""المجمعفيالهيثمياللفظبهذاالحديث

معشر.أبيبضعف5(=1/0)4

بيأحديثمن622(4)البخاريففي،العاطستشميتفيلحديثاأصلوأما

اك!للَّهُهريرة

الأصل:في)يدعلىقبلهاوالتيالمجلَّدةهذهنجزت")ز(:الأصلتمةخافيجاء

المعترف،رحمتهلىإوأحوجهم(اددّهعباده:الأصلفي)ادلّهعبادأفقر(علىيدعلى

بنمحمد:الضعيفالمسكينالخبير،اللطيفعفوَالراجيوالتقصير،بالزلل

بنيوسفبنعمربنحاتمبنعليبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنموسى

ومسكنًا،منشأًالطرابلسيثممولدًا،البعليأصلًا،الحرَّانيمحمدبنأحمد

ادلّهورحم،المسلمينسائروعن،ذنوبهعنلىتعااددّهعفا،الحنبلي،الائصاري

الغرَّاءلجمعةايومفيلنفسههذهنسخمنالفراغووافق.المسلمينوأمواتوالديه

وسبعمائة،تسعينعاممنالمباركصفرشهرمنوالعشرينالسادسفيالصلاةقبل

تسليمًا.وسلَّم،وصحبهوآلهمحمدسيدناعلىادلّّهوصلَّى.خاتمتهتعالىاددّهأحسن

".الوكيلونعماددّهحسبنا

وبادلّه،الطاقةحسبفصح،منهالمنقولبالأصل"عورض:نصهماوتحتها

.("المستعان
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