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اهللهاسامسائلعنعنهورصياللهرحمه[الاسلام]شيخوسئل

وهي:عشارا)1(،قريةخطيبالرحبة

علىيقدرولا،تصليفلاويضوبهابالصلاةزوجتهيامرالرجل*

؟وغيرهالصداقلاجلطلاقها

،حرامأنهويعتقدلحراماويأكلالشرابيشربالرجلوقي*

لا؟أممسلمهوهل

البارد،بالماءالغسليؤذيهباردوالوقتالجنابةيصيبهوالرجل*

عليه؟إعادةولايتيممهللحار،االماءأولحماماويعدم

الماءلىإالصلاةأخرفإن،الميلنحووبينهالماءعدموإذا*

عليه؟إعادةولايتيممهل،ادركهتيمموإن،الوقتفات

ثميفعلهلاأنهشئعلىالثلاثبالطلاقيحلفالرجلوفي*

؟الثلاثالطلاقيلزمههل،يفعله

بالمعصية؟يكفرهلالمؤمنوفي*

قيوما؟كتابتهأمالقراننفسهوهلالمصحففيوماقي

لا؟امالقراننفسهوهلالمقرئينصدور

تابعةوهيقديما،الرحبةقرىمققرية،المهملةبضم:وعشارة،الاصلفيكذا(1)

مقدمةفي"الرحبةوب"بهاالتعريفتقدمحديثا،السوريةالزورديرلمحافظة

6(.)صالتحقيق



*

*

*

في

عمرهيصليلاوالرجل،زمانهكثرويتركهاوقتايصليوالرجل

عليه؟ويصلىيغسلهلعذر،غيرمن

لا؟امالقيامةيوميحاسبونهلالكفاروفي

هلوعائشةوطلحةومعاويةعلي:الصحابةبينشجروما

لا؟امبهيطالبون

لمإذلجنةايدخلونوهل،فيهموالشفاعةالكبائراهلوفي

لا؟اميتوبوا

الملائكة؟منأفصلهمهلمحمدأمةمنالصالحينوفي

عنعبارةهوام،كفتانلههلالقيامةفيالذيالميزانوفي

؟العدل

حلقه؟مناللهأرادهاهل26[]قالمعاصيوفي

لا؟أمويهديهمعبادهيضلهللىتعاالباريوفي

أجله؟القاتلقطعأمبأجلهماتهلالمقتولوفي

الله؟منهوهلوالرخصوالعلاء

فياماليقظةفيكانهلبهعرجلماص!بالنبيالإسراءوفي

؟النوم

؟فساقأمكفارهمهلالمبتدعةوفي

لا؟أمالقيامةيوميذبحهلالموتملدبوفي



*

)1(هذا

يصيرهلبلسانهيتلفطولمبقلبهالايمانيعتقدالرجلوفي

مؤمنا؟بذلك

يصمليانيجوزوهللا؟امفرضهوهلالجنابةوغسل

ويعيد؟لجنبا

اكله؟لمناللهرروهوهلوالخمر،المالمنلحراماوعن

لا؟اممخلوقهوهلالايمانوفي

بعدمنثوابهايصلهلالامواتلىإأهديتإداالقراءةوفي

وقر!؟

وادا؟تنجسهلنجاسةاوميتةفيهاوقعتإذاالبئروفي

لا؟امشئمنهاينزعهلنجست

واذا؟لحسمابباامبرويتهيصامهلرمضانشهرهلالوفي

؟لحساببايصامهلغيمدونهحال

لحديدباختانهيقطعهلمطهرغيروهوماتإذاالصبي]وعن

؟[)1(حالهعلىيخلىامغسلهعند

غيرهااوالصلاةفيوهوالبولرشاشيصيبهرجلوفي

بالجالمتةيصليهلغسلها،منيتمكنلمو،نفسهعنويغفل

؟الصلاةيتركأو

الاسئلة.قائمةدييردولمالشيخعنهاجابلسؤال
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*

يغسلهل،دممنهايخرججراحوفيهقتلإذاالرجلوفي

عليه؟ويصلى

أهل-لهايعرفولم-العدوبلادم!الاسيرةيسرقوالرجل

يزوجهكمابهاالتزويجفيريدونهارا،ليلاويسافربهاوينهزم

صداقهاأنوملائكتهاللهاشهد:فيقول،الفتكخوفالقاضي

ذلكيجوزهل،والصداقبالزوجهيوترضىكذا.علي

عليهايطلعونهارا،ليلامعهكونها،الفتكوخوفللضرورة

السفر؟فييخفىماعلى

وإذا،اللحنعنيسألاحدعندهوماالقرانيقرأالرجلوفي

لا؟أمياثمهل،المصحففينظرشئعلىوقف

رجلاأربعونلجماعةا27[]قتتملمإذالجمعةاصلاةوفي

بدونيصليأناحدعندرخصةلههلتركها،ويصعب

؟)1(.عديدةقرىفيوذلكالاربعين

عنالشيخذهلاوالماسخ،علىسقطفلعله.السؤالهذاجوابالنسخةفيليس(1)

انظر،كتبهمنموضعغيرفيالمسألةهذهعنالمصنفوتكلم.عنهلجوابا

"وتععقد(:021)ص":الاختيارات"فيوقال2(،4/270):"الفتاوىمجموع"

حمد.أعنالرواياتإحدىوهو،يستمعانواثنانيخطبواحد:بثلاثةلجمعةا

وجوبهايثبتلملانه؛الاربعينعلىبوجوبهايقالوقدالعلماء،منطائفةوقول

".لمريضكاالفرضينأعلىلىإانتقاللانه؛دونهمممنوتصح،دونهممنعلى



*

*

*

*

*

*

*

*

*

منصلاةتبطلوهللا؟أمالاماميديبينالتقدميجوزوهل

؟تقدم

فيالمذكورةالكفارةتدفعهلخطأ،أوعمداالقاتلوفي

بالقتل؟يطالبأم،ذنبهالقران

إليهمشىولو،قتلهيجوزهلالارضهوامىرإذاوالمصلي

؟الصلاةفيوهوخطواتثلاث

؟حرامهوهلوالشبابةبالدفالسماعوفي

هوهل،الاجانبالنساءومؤاخاةاللاذنوإخراجالنارودخول

؟حرام

؟ويحرملبنهاينجسهل،النجاسةتأكلالحلابةالبقروفي

لا؟أمتحرمهلالبدنيليمماالغلصمةكانتإذاالذبيحةوفي

لا؟أمتؤكلهل،فيهوتموتالماءفيتذبحالبهيمةوفي

طريقهوفيالمسجدبراقوموصلاة)1(لجامعواالمسجدوفي

صلات!؟تجوزهل

له)2(واشترطويقبضها،الثمنويزنالدابةيشتريالرجلوفي

منيكونهلقبضها،ليلةالدابةفتموت،يومينمدةالخيار

؟)3(.المشتريمنأمالباخ

)1(

)2(

)3(

الاصل.فيتكررت"لجامعواالمسجدوفي"

."شرطوا"رسمها

.السؤالهذاجوابالنسخةفيليس



(1؟[)الحالتلكفيمسلمهوهلعذرغيرمنالصلاة]وتارك*

!!!

عنه:ورضياللهرحمهفأجاب

بذلكوالزامهامرة،بعدمرةبالصلاةامرهايجبفانهالمراةاما*

نأمكنهومهرهاعن-طلقهاإذا-عاجزاكانواذا،والرهبةبالرعبة

بعدمرةبالهجريعاقبهاوكذلكصلت،إذافعلالنفقةفيبزيادةيرغبها

عنعجزه-مععليهيجبلمبهتصليسببكلعنعجزفانمرة،

عنه.يعجزمامنهويطلبفيحب!صيطلقها،أن-المهر

فصل

هلبالشهادتينويقر،لحراماويأكل،الشرابيشربالذيوأما*

لا؟أممسلمهو

معصيتهيكنلموظاهرا،باطنابالشهادتينمقراكانإذا:الجواب

مخرجاولا،بالكليةالاسلامعنلهمخرجالحراماوأكلالخمربشرب

الصحابةمنالامةسلف28[ق1مذهببل،الايمانجميععنله

فيكانمنان:وغيرهمالاربعةالمسلمينئمةوبإحسانلهموالتابعين

يكنلمبالشهادتيناقرومنالنار،فييخلدلمإيمانمنذرةمثقالقلبه

معصيته.بمجردكافرا

أجوبةبعضأن:ويلاحط.الاسئلةفييردولمالشيخعنهأجابالسؤالهذا(1)

هناهالاسئلةترتيبحمسبعلىتكنلمالشيخ
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منمعهليسالكبائرصاحبإد:يقولونوالمعتزلةالخوارجولكن

والسنة)1(للكتابمخالفالقولوهذا،شئوالاسلامالايمان

الامة.منالسلفواجماع

شرائعيلزمواحتىقوتلوا،ممتنعةطائفةكانواإذاهؤلاءلكنن

والا،ذلكأمكنإذاالشرعيةلحدوداعليهفسمامالواحدماو،الاسلام

الصحيح:لحديثافيلمجيمالنبيقالكما،عليهيقدرماالمؤمنفيفعل

لمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكرامنكمرأىمن"

")2(.الايمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطع

فصل

يؤذيه،فيهاغتسلإذابارد،والوقت،جنابةعليهوقعتالرجلفي*

إعادةولاويصلييتيممأنفيجوزلماء،اتسخينأوالحمامعليهوتعذر

عليه؟

لاوقتها،عنالصلاةيؤخرأنقطلاحديجوزلاانه:والجواب

صلاتي-الصلاتينبينلجمعاالعذرعنديجوزبلعذر،لغيرولالعذر

حتىالمغربتاخيرماو-والعشاءالمغربوصلاتيوالعصر،الظهر

حتىوالعصرالظهرصلاةتاخيروكذلك،بحاليجوزفلاالشصستطلع

فعليه،باستعمالهالضررخافأوللماءعادماكانإذابل.الشمستغرب

"."الكتاب:الاصلفيتحتمل()1

عنههاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمن(4)9مسلمأخرجه)2(
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يقرأأنولهمحدثاهأوجنباكانسواء،الوقتفيويصلييتيممأن

.الصلاةوخارجالصلاةفيالقران

بالماءاغتسلإنخافإذاوكذلكالسفر،فيالماءعدمإذاويتيمم

يتيممفانهالتسخينأولحماماولتعذريتعذر،والتسخين،يضرهالبارد

ويصلي.

لماللهفإن،لىتعااللهأمرهكماالوقتفيصلىأحدعلىإعادةولا

92[]قمنالخروجبعدومرةالوقتفيمرةيصليأنأحدعلىيوجب

مايفعللملأنهبالقضاء؛يؤمرفانهوضوءبلاوصلىنسيإذابل،الوقت

قالكماذكرها؟إذاصلىفرائضهابعضأوالصلاةنسيفمن،بهاللهأمره

.(1)ذكرها"إذافليصفهانسيهاأوصلاةعنئاممن"لمجيو:النبي

الوضوءيعيدأنالماءيصبهالملمعةقدمهوفيصلىمنمرو

2(.)والصلاة

الوقتفيعلمفإنيؤاخذ،لاجهلاالواجباتبعضتركمنماو

صلىالذيكالاعرابي،عليهإعادةفلا،الوقتبعدإلايعلملموإنأعاد،

قبلصلىماباعادةيامرهولم،الصلاةتلكبإعادةأمرهفانه،طمانينةبلا

عنه.اللهرضيأنسحديثمن684()ومسلم(،)795البخاريبنحوهأخرجه(1)

عنمعدانبنخالدحديثمن()175داودوابو(،451)59احمدأخرجه)2(

انظر.الاثرمعمهنقلهجيد،إسنادهحمد:اقال.سك!عالنمياصحاببعض

923(5-238)2/المنير":البدرو"،تيميةابنللمجد(1/401)":المنتقى"
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لموكذلك)1(.هذا"غيراحسنلالحقبابعثكوالذي":قولهمعذلك

مابإعادةوعمارا)3(عمريامرولم)2(.تركتهمابإعادةالمستحاضةيامر

رذابايامرولم)4(.الشرعيالتيمميعلمالمحيثالجنابةمعتركا

الاسودوالخيطالابيضالخيطاناعتقدواالذينيامرولم)5(.بالاعادة

يامرهملم،لحالاتبينتانلىإاكلوالماوالاسودالابيضلحبلاهو

لمابالاعادةتيممولاماءبلاصلواالذينالصحابةيامرولم)6(.بالإعادة

.متعددةهذهونظائر)7(.التيمميشرعأنقبلماءبلاصلوا

1(

2(

3(

6(

7(

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن)793(ومسلم)757(،البخاريأخرجه

)287(،داودوأبو)27474(،أحمدأخرجه.جحشبنحمنةحديثفيكما

حنبل:بنوأحمدالترمذيقال.وغيرهم622()ماجهوابن(،1)28لترمذي1و

المنير":البدر"وانظر.الترمذيعنهنقلهفيماالبخاريوحسنه،صحيححسن

/3(58-0.)6

عمار".":الاصل

عنه.اللهرضيياسربنعمارحديثمن)368(ومسلم)338(،البخاريأخرجه

والنسائي(،421)والترمذي)332(،داودبوو2(،4013)حمداأخرجه

(1/176)لحاكموا(،1131)حبانوابن(،2922)خزيمةوابن32(،2)

انطرجيد.:الملقنابنوقال.صحيححسن:الترمذيقال.وغيرهم،وصححه

.(536-2056/):المنير"البدر"

اللهرضيسعدبنسهلحديثمن(1091)ومسلم(،1)179البخاريأخرجه

عنه.

حديثمن)367(ومسلم)336(،البخاريأخرجه.المصطلقبنيغزوةفي

عنها.اللهرضيعائشة
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فصل

خرجالصلاةاخراذا،دلميلانحووبينهلماءاعدماذاوالذي*

أدركه؟تيمموانالوقت

لامجبب)1(بئرفيأوبعيدوالماءالوقتدخلإذا:لجوابفا

باتفاقالبعدمعالوقتفيبالتيمميصلون،الوقتبعدإلاإليهيصلون

جمهورهم.عندالبئرمسألةوفي،المسلمين

خرجالماءلىإذهبفإنمكانلىإوصلإذاالمسافروكذلك

يجوزولا،بالتيممالوقتفييصليأنفرضهفان،بالتيممصلىالوقت

الوقت.بعدبالوضوءصلىوإن،الوقتيخرجحتىالصلاةيؤخرانله

ولاعريانا،كانوإنالوقتفييصليأنفرضهالعريانوكذلك

مكئسيا.الوقتبعدصلىوإن،الصلاةيؤخر

يصليفانهمربوطاكانأوالقبلةعليه03[]قاشتبهتمنوكذلك

وانالصلاةيؤخرأنلهيجوزولا،القبلةغيرلىإصلىولوالوقتفي

الوقت.بعدالقبلةلىإصلى

بعدإلاإزالتهايمكمهلاثيابهأوبدنهفينجاسةعليهكانإذاوكذلك

يؤخرهافلانجاسعةعليهكانوإن،الوقتفييصليأنفعليه،الوقت

.بالطهارةالوقتبعدليصلي

محن273(0/1):"اللغةتهذيب"وفيمعناهاهلييتبينولم.محتب(":الاصل(1)

منهاهشيءأوسعوسطهاكانإذا:لجوفامجب!ةبئر:الفراء
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كما،الامكانبحسب)1(الوقتفييصليأنعليهالمريضوكذلك

وأفقاعداتستطعلمفانقائماصل":حصينبنلعمران!ي!النبيقال

الوقت.بعدليصلييؤخرولا)2(مضجغا"

يؤخرولاالخوفصلاةالوقتفييصليالخوفحالفيوكذلك

امنهصلاةالوقتبعدليصليالصلاة

عنتؤحرلاوقتهافيالصلاةمنلابدانههذا:فيلجامعاوالاصل

الظهربينيجمعأنالعذرحالفييجوزلكق،الوجوهمنبوجهالوقت

وأجبات[)3(بعض]عنعجزواذاوالعشاء،المغربوبينوالعصر

أعلم.والله،حالهبحسبالوقتفيصلىالصلاة

فصل

يلزمههليفعلهثمشيئايفعللاأنهبالطلاقيجلفالذيوأما*

؟الطلاق

يجزئهفانهالمسلمينايمانمنيميناحلفمنكلأن:فالجواب

تعالى:قال،والسنةالكتابذلكعلىدلكماحلف،إذايمينكفارة

الايمن!دضمبمايؤاحذ!مولبهقتمنكغفيبالفغودئه>لايواخذكم

الأصل.فيتكررت"الوقتقي555بالطهارة"(1)

.(11)17البخاريأخرجه2()

أثبت.ماولعلهايحضر"أو"ورسمها،واضحةغيركلمة)3(
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أؤك!وقهمهليكغتطعمونماأوسطمنسسبهينعشرةإطعامفكقرته

إذاأيفنكمكمرهذلكأياصثلتةفصياميجدلضفمنرقبةتخريرأو

98[.:لمائدة]<صلفتم

النبيعنوثبت2[:]التحريم(أتمنكثمتح!لكماللهفرض>قد:وقال

فرأىيمينعلىحلفمن":قالأنهوجهغيرمن"الصحيح"في!ي!

وهذا)1(.خير"هوالذيوليات،يمينهعنفليكفرمنهاخيراغيرها

المسلمين.أيمانجميعيتناول

31[]قالمسلمينغيروأيمان،المسلمينأيمان:نوعانوالايمان

)2(والكعبةوالمشايخبالملائكةلحلفكابالمخلوقاتلحلففا

لمسلمينها)3(ايمانمنلاالشركأهلايمانمنوغيرها-

فقداللهبغيرحلفمن":قاللمجعانهالنبىعن")4(السنن"وفي

.الترمذيوصححه،"أشرك

".ليصمتأوباللهفليحلفحالفاكانمن"")5(:الصحيحين"وفي

من(1651و)،عنهاللهرضيهريرةبياحديثمن(0165)مسلماخرجه(1)

عنه.اللهرضيحاتمبنعديحديث

الاصل.فيتكررت)2(

التصوير.ببعضهذهبلحقبعضلانهاتظهرلم"إيمانمن")3(

(5351)والترمذي32(،15)داودأبو(4)

عنه.اللهرضيعمرحديثمن()1646ومسلم)6647(،البخاريأخرجه)5(
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هو-المشايخوقبورالانبياءلقبوركالنذر-للمخلوقاتالنذروكذلك

فيها)1(كفارةولاينعقد،لابالمخلوقاتلحلففا،الشركأهلدينمن

حنثهإذا

وأالنذرأو،اللهباسملحلفكاالمسلمينأيمان:نيالثاوالنوع

وأكذا،أفعللاوالله:كقولهالظهار،أولحراماأوالعتاقأوالطلاق

العتقأوكذا،أفعللايلزمنيلحراماأوكذا،أفعللايلزمنيالطلاق

بريءأونينصراأويهوديفأناكذافعلتإنأوكذا،أفعللايلزمني

صدقةليفماأو،سنةصياماوالحجفعليأو،الاسلامدينمن)2(

وفيهاالعلماء،أقوالأظهرفيالكفارةفيهيجزئكلهفهذاذلك،ونحو

أخر.اقوالى

والمجلداتهذا،مجلداتفيالمسألةهذهعلىالكلامبسطناوقد

)3(.منتشرات

)1(كذا.

.("عن:الاصل2()

النص.فياقحمثمالهامشفيتعليقلعله"منتشراتوالمجلداتهذا":قوله)3(

293-393(61،)ص"الدريةالعقود"فيالبابهذافيالشيخمصنفاتنظر1و

":الفتاوىمجموعو"381(358،)ص"الاسلامشيخلسيرةلجامعو"ا

بعدها(5وما822)33/
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)1(فصل

لا؟أمبالمعصيةيكفرهلالعبد*

والسنةبالكتابثبتقدفانه؛الذنببمجرديكفرلاانه:الجواب

والشارب،يقتلولايجلدالمحصنغيرنيالزاأنالسلفجماعوإ

مرتدينلكانواكفاراكانواولو،يقطعوالسارقيجلد،والقاذفيجلد،

السلف.وإجماعوالسنةالكتابخلافو!ذا،قتلهمووجب

فصل)2(

صدورفيوما،كتابتهأوالمراننفسهوهللمصحفامافي*

حفظه؟أوالقراننفسهوهلالقراء

كقوله،والسنةالكتابأطلقهمانطلقانالواجبان:الجواب

!انهو:وقوله[،22:]البروج(ئحفوظلوجفى!ئحيلأانقرههوبل>:لىتعا

]الواقعة:(آلمحطهرونإلالايم!ه،!كنولؤفىكئث!لقرءانكريم

>دنلو:وقوله3[،:لطور](منشولمرقفى!ممتمطوركتب>:وقوله[،79

بمر"،!شاءفن!نذكقإنها>كل:وقوله2[،:]البينة(32[مطفرة]قصفا

.[16:]عيس!بررة!كواسفركأ!بايدىضطفرؤمت!فوعة!مكرئة!ففى

3(.470/)":الفتاوىمجموع"فيالسؤالهذا(1)

564-568(./)12:"الفتاوىمجموع"فيالسؤالهذا)2(
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العدو")1(.أرضالىبالقراني!ع!افرلأ":!يمالنبيقولوكذلك

منالرجالصدورمنتفصيا[)2(أشد]فلهوالقراناستذكروا":وقوله

منشيءليهليسالذي]الجولمحط[)5(":وقولهعقلها)3(")4(،فيالنعم

.الترمذيصححهوقد)6(")7(.الخربكالبيتالقراد

:قالومن.صدقفقدلصدور؛والمصحففيالقران:قالفمن

فيمكتوبطالقران:قالومن.صدقفقد؛وكتابتهحفظهفيهما

.صدقفقدالصدور؛فيمحفوظالمصاحف

وأقديمصوتهأوفعلهأوالعبدصفةأووالورقالمدادإن:قالومن

هوليسالمصحففيماإن:قالومن.ضالمخطئفهو؛مخلوقغير

القرآنإن:قالأو،اللهكلامهوليسالقراءصدورفيماأو:،اللهكلام

محمد،أو)8(جبريلصفةأومخلوقهوولكناللهبهيتكلملمالعربي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن()9186ومسلم992(،0)البخاريأخرجه

يتقصا"هفلهذااشذ":الاصلفيتحرفت

عقلها"!عقلهامن":الاصل

عمه.اللهرضيمسعودابنحديثمن97(0)ومسلم(،5)320البخاريأخرجه

(.)الجوابعلىضربثم"البيتلجواباعقلها"الاصل

تحريف."لخرابا":الاصل

اللهرضيعباسابنحديثمن2(9)13والترمذي(،91)47حمدأاخرجه

مطبوعةوفي".صحيححديث:الترمذيقال")ف(:فيبعدهوالعبارةعنهما.

66(.4/0):والايهام"الوهم"بيانفيعليهوتكلم.صحبححسن:الترمذي

صنفه-أو..العزيز.القرآن"إن)ف(:فيوالعبارة.الاصلفيتكررتهو"ولكن"
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والانجيل؛التوارةفيمحمدانكماالمصاحففيالقرانإن:قالأو

يكتبنفسه)1(والكلام،اللهكلامالقرانفانضال،مخطئايضافهذا

وذكرها،اسمهايكتبإنمافانه،الاعيانبخلافالمصحففي

المسمياب)2(،وكتابةونعتهذكرهوالانجيلالتوارةفيمكتوبفالرسول

لى:تعاقالالزبر،فيأعمالناأن]وكما،الاولينزبرفيالقرانأنكما

فىفعلوه:شئوص>:وقال[[)3(،691:]الشعراء<لاولينآزبر>وإيئ-لفى

.[25]القمر:<الزدر

تلكفيالقرانأنكماوالانجيل،التوارةفيمكتوبفمحمد

فيمكتوبنفسهفهوالقرانوأما،الكتبفيأعمالنانوكما،الكتب

فياللهاسميكتبكماعنه،والخبرذكرهالمكتوبليس،المصاحف

المسمياتوكتابةوالكلامالاسماءكتابةبينيفرقلمومن،الورق

بينفيهسوىغلطاغلطفقد-الناسمنلطائفةجرىكما-والاعيان

شيئاالمختلفةالحقائقهؤلاءمثليجعلقدكما،المختلفةالحقائق

واحدا.معنىالكلامأنواعجميعجعلواقدكما33[]قواحدا

لماع!فالنبي،عنهالمبلغمنوتارةمنهتارةيسمعالمتكلموكلام

."."هجبريل

."...والكلامكلام"القران:الفتاوىفيو."وكلام":الاصل(1)

)ف(5فيليست"المسمياتوكتابة")2(

(.)فمنمستدركالمعكوفينبينما)3(
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كانتفمننوى،ماامرئلكلوانما،بالنياتالأعمالانما":قال

إلىهجرتهكانتومن،ورسولهاللهالىفهجرتهورسولهاللهالىهجرته

.(1)"إليههاجرماإلىفهجرتهيتزوجهاامرأةأويصيبهادنيا

،الرسوللفطفلفظه،ومعناهبلفظه!شي!اللهرسولقالهالكلامفهذا

بلفظهالرسولكلامبلغعنهالمبلغبلغهفإذا،الرسولمعنىومعناه

ع!يو.الرسولصوتهوليسالمبلغالصحابيصوتولكن،ومعناه

لىإاللهعنوبلغه،جبريلمنهسمعه،ومعناهلفظهاللهكلامفالقران

حيثاللهكلامفهو،أمتهلىإوبلغه،جبريلمنسمعهومحمدمحمد،

المثتركينمنأحدٌ>را:لىتعاقالكما،وقرئوكتبسمع

اللهوكلام6[.:دتوبة]<مامنه-أئلغهثمأللهكلئميسمعحتىفاجرهأستجارك

بلعنه،بائناًمخلوفاليس،وقدرتهباختيارهبهتكلم،بنفسهبهاللهتكلم

قدرتهبدونبهقائماًليس،ومشيئتهبقدرتهبهتكلمأنهمع،بذاتهقائمهو

شاء.إذامتكلمااللهيزللمقالوا:والسلف،ومشيئته

يكنلمأنبعدمتكلماًيصرلمأنهبمعنى،قديماللهكلام:قيلفاذا

بل،بذاته]قائم[)2(قديمواحدمعنىولا،مخلوقكلامهولامتكلماً،

نإ:السلفمنأحديقلولم.صحيحكلامفهذاشاء،إذامتكلماًيزللم

غيرمنزلاللهكلامالقران:يقولونوكانوا،قديمالمعينالكلامنفس

عنههاللهرضيعمرحديثمن(91)70ومسلم(،1)البخاريأخرجه(1)

)ف(.من2()
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ولا،قديمالقرانإن:منهمأحديقلولميعود.واليهبدأمنه،مخلوق

حروفهأوالقرانإن:قالواولا،بذاتهقائمواحدمعنىكلامهإنقالوا:

يزللملحروفاجنسكان]وان،اللهبذاتقائمةأزليةقديمةصواتهو

مخلوقة،غيرالقرانحروفإنقالوا:بلشاء[)1(إذابهامتكلماًالله

.الحروفحلقاللهإن34[:]ققالمنعلىنكرواو

بالقرانلفظي:يقولمنعلىينكرونالسلفمنوغيرهأحمدوكان

جهمي،فهومخلوقهو:قالمن:ويقولون.مخلوقغيرأومخلوق

يلفظلفظمصدربهيراداللفظفان.مبتدعفهومخلوقغير:قالومن

المنظوقة.الحروفنفسوهو،بهالملفوظباللفظويرادلفطا،

السلفمنأحديتوقففلمالمصاحفومدادالعبادصواتماو

صوتالقارئأصواتأنعلىأحمدنصوقد،مخلوقذلكأنفي

لفظي:قالمن"حمد:أوقال،الائمةمنحمدأغيروكذلكالعبد،

جهمي")2(.فهو-القرانبهيريد-مخلوقبالقران

صفاتهوجميع،مخلوقةوأصواتهفعالهوحركاتهوجميعوالانسان

فهوقديمةأومخلوقة]غير[إنها:صفاتهمنشيءعنقالفمن،مخلوقة

.ضالمخظئ

مخطئفهومخلوقإنه:صفاتهاواللهكلاممنشيءعنقالومن

)ف(.منالمعكوفينبينما(1)

.للخلال72()7/:"السنة"انظر2()
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فلم،المصحففيالذيوالمدادبالقرانالعبادأصواتماو.ضال

أصواتأنعلىمتفقونكلهمبل،ذلكفييتوقفالسلفمنأحديكن

اللهقال،مخلوقغيربالمدادكتبالذياللهوكلام)1(،مخلوقةالعباد

رب!ننفد!تأقبللبخرلنفدربئلكلتمداداالبخرلوكان>قل:لىتعا

.[901:]الكهف(مددابمم!ءجئناولؤ

العلماء)2(أقوالوذكرعليها،الكلامبسطقدالمسائلوهذه

أخر)3(.مواضعفيفيهاواضطرابهم

فصل)4(

يصلي؟لاأوكثيراالصلاةويتركوقتايصليوالذي*

بل،عليهيصلونالمسلمونزالماهذامثلإن:فالجواب

ويغسلونعليهمالمسلمونيصليالنفاقيكتمونالذينالمنافقون

عهدعلىالمنافقونكانكما،المسلمينأحكامعليهموتجرى

يصليانلهيجزلمشخصنفاقعلمقدمنكانوإن!يم.اللهرسول

شكمنواما،نفاقهعلممنعلىالصلاةعن!شيمالنبينهيكما؛عليه

صلىكما3[،]قهالاسلامظاهرهكانإذاعليهالصلاةفيجوزحالهفي

".مخلوقكلهوالمداد":زيادة)ف((1)

".الناس))ف(:2()

(.اللهكلام)القرانعشرنىالثاالمجلد"الفتاوىمجموع"انظر)3(

.(1ع،01-99)صالرسالةهذهفيالاخيرالسؤالوانظر(4)

23



قالكما،نفاقهيعلاملممنفيهموكانعنه،ينهلممنعلىغ!يوالنبيئ

مردواالمدينةأقلومنمئفقونالاعك!ابتحؤل!وممن>:لىتعا

النهييجوزهؤلاءومثل101[.:]التوبة<نعدهمنخنلاتعد!لئفاقعلى

قالكما؛تنفعهلاالمنافقينعلىوالمؤمنينالنبيصلاةولكن،عنهم

")1(.اللهمققميصيعنهيغنيوما":قميصهأبيابنألبسلماع!النبي

يغفرلنقشغفرلهملمأتملهؤأشتغفرتعليهؤسواء>:لىتعاوقال

6[.:]المنافقون(لهئملله

العلمفأهل،بالفسقالمتظاهرينمنوأمثالهأحياناالصلاةوتارك

بحيث،للمسلمينمنفعةعليهالصلاةوتركهذاهجرقيكانإذاوالدين

كما،عليهالصلاةتركوا؛الصلاةعلىالمحافظةعلىلهمباعثاذلكيكون

له)2(،وفاءلاالذيوالمدينوالغال،،نفسهقاتلعلىالصلاة!صالنبيترك

منهم.شر)3(وهذا

476()3/:المنثور"الدر"فىكماالشيخوأبو6(،11/41)جرير:ابناخرجه(1)

مرسلا.قتادةعن

اللهرضيسمرةبنجابرعن)789(مسلمفاخرجهنفسهقاتلعلىالصلاةتركأما2()

والنسائي27(،01)داودوأبو(،13017)حمدأفاخرجهالغالعلىتركهاوأما.عنه

تركهاواما.عنهاللهرضيخالدبنزيدحديثمن)2848(ماجهوابن(،1)589

بيأحديثمن(161)9ومسلم2(،2)89البخاريفاخرجهلهلاوفاءالذيعلى

عنه.اللهرضياكوعبنسلمةحديثمن2()928والبخاري.عنهاللهرضيهريرة

اثبتهماالصوابولعلبشر"":الاصل)3(



)1(فصل

لا؟أمالقيامةيوميحاممبونهلالكفاروأما*

اصحابمنالمتاخرونفيهاتنازعالمسالةهذهان:فالجواب

وابوالعزيز،عبدبكرأبو:يحاسبونلاإنهم:قالفممن،وغيرهمأحمد

أبو.يحاسبونإنهم:قالوممن.وغيرهميعلىأبووالقاضي)2(،الحسن

وأبو،الدمشقيسليمانوابو-،حمداأصحابمن-البرمكيحفص

المكي.طالب

عليهماعمالهمعرضبهيرادلحساباان:الخطابوفصل

أريدفإن.بالسيئاتلحسناتاموازنةلحساببايرادأوعليها،وتوبيخهم

اريدوإنالاعتبار.بهذايحاسبونانهمريبفلاالاولالمعنىلحساببا

بهايستحقونحسناتلهميبقىالكفارأنبذلكقصدفان،الثانيالمعنى

من)3(فعقاب،العقابفييتفاوتونانهمأريدوإنظاهر،خطافهذا،لجنةا

خففحسناتلهكانومن،سيئاتهقلتمنعقابمناعظمسيئاتهكثرت

لهب.بيأمنعذابااخفطالباباانكما،العذابعنه

3(.30-506)4/:"الفتاوىمجموع"فيالسؤالهذا(1)

".التميمي":()ففيزاد2()

(.)فمنلمثبتوا،"بعقاب":الاصل)3(

25



اضنهم<أضلللهسبيلعقوصذؤالذينكفرؤا>:لىتعاوقال36[]ق

88[،:]النحل(()1آلعذابفؤ!عذائا>زذنهم:لىتعاوقال[.1]محمد:

فاذادركات،والنار37[.]التوبة:ال!فر(ئزيادةلنسىء>ءانما:وقال

كان-حسناتهوقلةسيئاتهلكثرة-بعضمنأشدعذابهالكفاربعضكان

لجنة.ا)2(دخوللاجللا،العذابمراتبلبيانلحسابا

فصل)3(

نأالصحيحةبالنصوصثبتفقد،الصحابةبينشجرماوأما*

فيثبتبل،لجنةاأ!لمنوعائشةوالزبيروطلحةوعليا)4(عثمان

".الشجرةتحتبايعأحدالناريدخل"لاأنه")5(الصحبح"

،سفيانأبيبنومعاوية،العاصبنوعمروالاشعري،موسىبوو

ومحاسن.فضائلولهمالصحابةمنهم

فيهكانواإنمنهوالصدق،كدبمنهفكثيرعنهميحكىوما

وخطؤهأجر،فلهأخطأوإن،أجرانفلهأصابإذافالمجتهد،مجتهدين

له.مغفور

".العذابفوقعذابازدناهماللهسبيلعنوصدواكفرواالذين"(:)ففيالنص(1)

".دخولهم"(:)ف2()

431-433(.)4/:"الفتاوىمجموع"فيالسؤالهذا)3(

خطا..بالرفععلي("الاصلفيضبطت)4(

عنها0اللهرضيمبشرامحديثمن)6924(مسلمأخرجه)5(
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إذاإلامطلقاالناردخولتوجبلاهالدنوبذنوبالهمأنقدروان

ومنها،التوبةمنها:عشرةوهي،ذلكمنالمانعةالاسباب)1(انتفت

ومنها،المكفرةالمصائبومنها،الماحيةالحسناتومنهاالاستغفار،

ماومنها،المؤمنيندعاءومنها،غيرهشفاعةومنها!يم،النبيشفاعة

القبر،فتنةومنها،عنهموالعتقكالصدقة،الثوابمنللميتيهدى

)2(.القيامةاهوالومنها

القرون"خير:قالانه!ي!النبيعن")3(الصحيح"فيئبتوقد

فمنوحينئذ".يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثمفيه،بعثتالذيالقرن

كاذبفهوقطعاالناربهايدخلذنوبالهأنهؤلاءمنأحدفيجزم

دلتماقالإذافكيفمبطلا،لكانبهلهعلممالاقاللوفإنهمفتر)4(،

اللهنهىبما)5(بينهمشجرفيماتكلمفمن؟نقيضهعلىالكثيرةالدلائل

معتد.ظالمفهوبالباطللبعضهمالتعصبأوذمهممنعنه

)ف(.منوالمثبت،"اتبعت":الاصل(1)

5(،10-487)7/:"الفتاوىمجموع"فيعليهاالكلامفيالمصنفتوشع)2(

-238(.502)6/:"السنةو"منهاج

(2)533ومسلم(،2652)البخارياخرجهلحديثوا."الصحيحين"(:)ف)3(

عنه.اللهرضيمسعودبناللهعبدحديثمن..."الاناسخير":بلفظ

تحريفه"مفتن":لاصلا(4)

."وقد":()ف(5)
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مارقةيمرق":قالنه37[]ق!لمجيمالنبيعن"الصحيح"فيثبتقد

")2(.بالحقالطائفتينأولى)1(يقتلهمالمسلمينمنفرقةحينعلى

سيدهذاابنيان":لحسناعنقالأنهعنه"الصحيح"فيوثبت

وفي[")3(.المسلمين]منعظيمتينفئتينبينبهاللهوسيصلح

".الباعيةالمئةتقتله":قالانهعمارعن")4(الصحيحين"

فاضلحوااقتتلواائمؤمنينسنطايفئان>د!ن:القرانفياللهقالوقد

داندل!أمرالى+تفىءحئئتبغىالتىفمملواالاخرئعلىإفلهفمابغتمإنخما

-ِص!ِ-
.[9:لحجرات]ا(المقسطبمجمثأللهإنوأ!سطواباقدلبئنهمافاصلحوافاءت

مؤمنونأنهمعلىيدلماالسلفجماعوإوالسنةبالكتابفثبت

منبالحقأولىكانوامعهوالذينطالصبأبيبنعلين)5(و،مسلمون

أعلم.والله،المقابلةالطائفة

تحريف."يضلهم":لاصلا(1)

عنه.اللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمن(01)65مسلمأخرجه)2(

عنه.اللهرضيبكرةبياحديثمنحديثمن2(،)740البخارياخرجه)3(

رضيالخدريسعيدأبيحديثمن2(19)5ومسلم(،4)47البخاريأخرجه()4

عته.الله

واو.بدون"ان":الاصلوفي(،)فمنسقطت"يدلما"()5
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)1(فصل

يدخلونوهللمجي!محمدأمةمنالكبائرأهلفيالشفاعةوأما*

الجنة؟

عنمتواترةثابتةالكبائراهلفيالشفاعةاحاديثأن:فالجواب

وائمةباحسانوتابعيهمالصحابةمنالسلفعليهااتفقوقد،!لمج!النبي

والمعتزلةالخوارجمنالبدعاهلذلكفينازعوإنما،المستلمين

كلهمبل،إيمانمنذرةمثقالقلبهفيمنالنارفييبقىولا.ونحوهم

لجنةافيويبقى،الجنةويدحلون)2(الجنةلىإالنارمنيخرجون

فيذلكثبتكما،الجنةيدخلهماخرخلقالهااللهينشئفضل،

!صهالنبيعن")3(الصحيح"

فصل

الملائكة؟منأفصلهمهلمحمدأمةمنالمطيعونوأما*

إن":قالأنهعمرو)4(بناللهعبدعنثبتقدأنه:فالجواب

03(.9)4/:"الفتاوىمجموع"فيالسوالهذا(1)

)ف(.فيليست"الجنةلى"إ)2(

(1)39ومسلم(،44)البخارياخرجهإيمانمنذرةمثقالقلبهفيمنخروج)3(

)7384(،البخارياخرجهللجنةخلقوإنشاء.عنهاللهرضيانسحديثمن

ععه.اللهرضيانسحديثمن)2848(ومسلم

تحريفهعمر"":لاصلا(4)
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ويشربونالدنيافيياكلونادمبنيجعلتربيا:قالتالملائكة

ثم.افعللا:قالالدنيا.لهمجعلتكما،الاخرةلنافاجعل،ويتمتعون

:فقالثلاثا،ومرتينعليهاعادواثم.افعللا:فقال:عليهعادوا

كنله38[]ققلتكمنبيديخلقتمنذريةصالحاجعللاوعزتي

)1(،الدارميسمعيدبنعثمانذكره".فكان

!س!النبيعن"السمنه")2(كتابفيحمدبناللهعبدهذاوروى

مرسلا.

أكرمعليهخلقااللهخلق"ما:قالأنهسلامبناللهعبدعنوثبت

ماأتدري:للسائلفقال؟ميكائيلولاجبريلولا:لهفقيلمحمد،من

والقمر،كالشمسمسخرخلقوميكائيلجبريلإنما،وميكائيلجبريل

محمد")3(.متعليهأكرمحلقااللهخلقوما

هووهذاذلك،يخالفماالصحابةمناحدعنعلمتوما

وغيرهم،الاربعةالائمةاصحابمنالسنةلىإالمنتسبينعنالمشهور

بغية"فيالمصنفقال49(.-39)ص"المريسيبشرعلىالرد"كتابفي()1

مرفوغا:وروي.الصحيحشرطعلىالذيبالاسنادثبت22(:4)صالمرتاد"

وفيه:الهيثميقال6(،)137رقم"الاوسطو"الكبير""فينيالطبرارواه

الاوسطسعدوفي،متروككذابوهوالمصيميخالدبناللهعبدبنإبراهيم

82(1/0):الزوائد"مجمع".أيضاكذابوهوزيدبنطلحة

)2(/2(946).

.(1)48""الشعبفيوالبيهقي،إسنادهوصحح(4/568):لحاكماأخرجه)3(
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الملائكة.منأفضلوالاولياءالانبياءأنوهو

منالادلةفيهذكرنامفرد،مصنفالمسالةهذهفيولنا

)1(.الجانبين

)2(فصل

؟كفتانلهأمالعدلعنعبارةهوهللميزاناوأما*

لدكما،العدلغيروهو،الاعمالبهيوزنماالميزانأن:فالجواب

مؤزيخ!<ثقلت>فمن:لىتعاقولهمثل،والسنةالكتابذلكعلى

ونضع>:وقوله[)3(،:9[]الاعراف(موزينهخثومن]>:8[]الاعراف

]الانبياء:47[.<القيمةليومالقس!ألموارين

علىخفيفتان"كلمتان:قالنهلمجيمالنبيعن")4(الصحيحين"وفي

،وبحمدهاللهسبحان:الرحمنالىحبيبتان،لميزانافيثقيلتان،اللسان

".العظيماللهم!بحان

فيماولعله52(5)صلهادي1عبدوابن2(،89)ص"لجامع)ارشيقابنذكره(1)

شيخلىإالرسالةهذهنسبةصحةفييشكنهعلى35-293(0)4/":الفتاوى"

خلاصةالقيمابنوذكر(.04-37)ص"الفتاوىمجموع"صيانةانظر،الاسلام

(.بتحقيقي-4011)3/:الفوائد"بدائع"فيالبحث

03(.2)4/:"الفتاوىمجموع"فيالسؤالهذا)2(

(5)فمنالمعكوفينبينالاية)3(

عنه0اللهرضيهريرةأبيحديثمن4926()ومسلم64(،0)6البخاريأخرجه(4)
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منأتقلالميزانفيلهما"مسعود:بناللهعبدساقيعنوقال

الترمذيوصححه،البطاقةحديثوغيرهالترمذيوفي(.1أحد")

وتسعونتسعةلهوينشر،بهيؤتىالذيالرجلفيوغيرهما،لحاكمو

فيهاببطاقةلهويؤتىكفة،فيفتوضعالبصر،مدمنهاسجلكلسجلا

وثقلت،السجلات"فطاشت:لمجي!النبيقال،اللهإلاإلهلاأنشهادة

2(.)"البطاقة

رجحانبهايتبينبموازينتوزنالاعمالأنيبينمماوأمثالهوهذا

[)3(،]العدلبهيتبينمافهو،وبالعكسالسيئاتعلىلحسناتا

الدنيا.93[]قكموازينالعدلبالوزنلمقصودوا

منبهأخبرناماسائركيفيةبمنزلةفهو،الموازينتلككيفيةماو

الغيب.

المفرد"الادب"فيوالبخاري)79328(،شيبةبياوابن29(،0)احمدأخرجه(1)

بنوقرةمسعودابنحديثمنشاهدولههعنهاللهرضيعليحديثمن)237(

عنهما.اللهرضيخالد

حبانوابن996(،4)حمدو(،0043)ماجهوابن)9263(،الترمذيأخرجه2()

غريب.حسن:الترمذيمطبوعةوفي.وصححه6(/1):لحاكموا2(،2)5

".العدلتبينبهمافهو"(:)ففيوالعبارة.تحريف"العذاب":الاصل)3(
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)1(فصل

لا؟أمخلقهمنلمعصيةاأرادهلتعالىاللهعنالسؤالوأما*

المشيئةبهفيقصد:معنيانلهمجمل"الارادة"لفطأن:فالجواب

السائلمقصودكانفان.بهأمرلماوالرضىالمحبةبهويقصد،خلقهلما

اللهفإن؛المعنىبهذايردهافلمبها،مرأوورضيهاالمعاصيأحبأنه

قالقدبلبالفحشاء،يأمرولاالكفر،لعبادهيرضىولاالفساد،يحبلا

38[.]الاسراء:مكووها()2(عندرفيسيئةذلككان>كل:عنهنهىلما

شئ،كلخالقفالله)3(،خلقهاللهشاءماجملةمنأنهاأرادوان

وقد.شاءهماإلاالوجودفييكونولايكن،لميشألموماكانشاءوما

بالاولوالمراديريدها،لاانهموضعوفييريدها،أنهموضعفياللهذكر

اللهقالبها،مرولايرضاهاولايحبهالاأنهوالثانيخلقا،شاءهاأنه

يضئه-أنيزومنلتنسلزصدركل-يمثيحيفديهنللهيرد>نن:لىتعا

نقعسينفع!>ولا:نوحوقال[.125:]الانعام<حرجاصذره-ضيقاتحعل

34[.]هود:<يغوليهمأنيرلددلهإنكانلكخألضحأناردثن

.(061-951)8/:"الفتاوىمجموع"فيالسؤالهذا(1)

عمروبيوكثيروابنونافعجعفرابيقراءةوهيالتانيث،بتاءالاصلفيكتبت)2(

انطر.>لسيئه-<:وخلفوالكسائيوحمزةوعاصمعامرابنوقرأ،ويعقوب

.مهرانلابن(228)ص"المبسوط"

".وخلقهشاءهماجملة")ف(:)3(
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ائععر<بكميرلدولامتر!بمالله>لرلد:الثانيفيوقال

منالذ!تسننويهدي!ملكمليبيهتللهيريد>:وقال185[.]البقرة:

يتوبانيريدوالله!حكيمعليمللهوعلئكثمويتوبقئل!خ

مثلامحظيما!تميلواأنالشهوتيمبعونالذتولريدعلث!خ

-28[.26]النساء:(صعيفالالنسناوظقعنتميخففأنلئهلرلد

لرلدولاكنحرحمنعلئح)1(ليخعلللهلرلد>ما:وقال

6[.]المائدة:(علتكغ،نعمتهوليتملطفركثم

ويطهرلمالثتأفللرجسعن!ملعذهبلله!رلد>إنما:وقال

23[.:]الاحزاب(تطهر

)2(فصل

؟يهديويضلهلسبحانهالباريواما*

بمشيئتهخلقه،لهمخلوقفهوالوجودفيماكلأن:فالحواب

يعطيالذيوهو،يكنلميشالموماكانشاءوما4[،0]قوقدرته

،ويهديولضلويفقر،ويغني،ويذلويعز،ويرفعويخفض،ويمنع

ويشرجيشاء،ممنوينزعهيشاء،منالملك)3(ويؤتي،ويشقيويسعد

الاصل.منسقطلجلالةالفظ(1)

08(.78-)8/:(الفتاوىمجموع"فيالسؤالهذا)2(

"0ليويو"(:)ف)3(
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كأنماحرجاضيقايشاءمنصدريجعلو،الاسلاملىإيشاءمنصدر

إلاالعبادقلوبمنقلبمنما،القلوبمقلبوهوالسماء،فييصعد

نأشاءوإن،أقامهيقيمهانشاءإنالرحمناصابعمنإصبعينبينوهو

قلوبهم،فيوزينهالايمانالمرسيقلىإحببالذيوهو،أزاغهيزيغه

.الراشدونهمأولئك،والعصيانوالفسوقالكفرإليهموكره

الحليل:قالمصلما.والمصليمسلما،المسلمجعلالذيوهو

.وقال.[281:]البقرة(لكما"أمةذزققناومنلكم!لمتنوأخعلشاربنا>

وجعلنا>:وقال4[.0]إبراهيم:<ذريتىومنالصلؤةمقيماخا>رب

2[.4:]السجدة([صبروا14]قلمابأمرنايهدونأبمةمتهم

افمار<لىيدعوتأبمة>وجعلئهم:فرعونآلعنوقال

41[.:]القصص

جزوعا!ألمثرسط!إذاهرعاخلقلالنننإن!>:لىتعاوقال

2[.1:]المعارج<منوعاالخيرمسهوإذا

.[27:لمؤمنون]<ووحينالهاعينناالففكصنع>:وقال

وقد،ادملبنيمصنوعةوالفلك38[،أهود:(الفالث>ديلضنع:وقال

]ي!:42[.(يربهبونمام!ءمنلهموفلقنا>:بقولهخلقهاأنهاللهاخبر

جلودمنلكووجعلسكتابيوت!ممنمالكمجعلدله>و:وقال

أصوافهاومقإقامت!مويومظعنكميوم!ثتخفو!ايوتاالألغم
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كلهاوهذه08[،]العحل:حيهز(لمتوممعاأثثاوأشعارهاوأوبارها

.ادملبنيمصنوعات

69[:]الصافات(تعملونخلقكؤوماوالله!ننختونماتعتدون>:وقال

فقدمصدريةجعلهاومن(،1تنحتونه)والذي:اي"الذي"بمعنىما""!

)2(لمبنيووالملبوسالمصنوعخلقكماالمنحوتخلقإذالكن،غلط

النبيعنلحديثافيكما،وصنعتهصانعكلخالقانهعلىدلالذي

1(.")وصنعتهصانعكل[14]قخالقاللهإن"!رو:

ولاله-تجدفلنيضحللومف4()المهتديفهواللهيهد>منوقال

.[81:لكهفا](اسذئس

يردأنومنللإشئمصدر!ويمث!جيقديه-أنللهيرد>فمن:وقال

125[.لانعام:]1<صذره-ضيقاحرجاتحعليضله

(.)ففيليس"تنحتونهوالذي:أي"(1)

(5)فمنلمثبتوا"والشي"ورسمهاالاصلفيمحررةغير2()

)357(،"السنة"فيعاصمبياوابن(،)17"الافعالخلق"فيالبخارياخرجه)3(

منمسلمشرطعلىوصححه32(-1/31):لحاكموا258(،)7/والبزار:

الصحيحرجالرجاله"البزار:سندعنالهيثميوقال.عنهاللهرضيحذيفةحديث

".ثقةوهوالكرديبناللهعبدبناحمدغير

بدونها،الباقونوقرأ،وغيرهمعمروبيوانافعقراءةوهيبالياء،الاصلفيكذا(4)

.مهرانلابن(142)ص"المبسوط"انظر
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حكمةخلقهفيماوله،ومليكهوربهلئئكلخالقسبحانهوهو

وهميفعلعمايساللاوهو،وخاصةعامةورحمة،سابغةونعمة،بالغة

ورحمتهوقدرتهعلمهلكمالبل،وقهرهقدرتهلمجردلا،يسألون

أرحموهو،الراحمينوأرحم،الحاكمينأحكمسبحانهفانه؛وحكمته

لى:تعاوقال،حلقهشئكلأحسنوقدبولدها،الوالدةمنبعباده

88[.لنمل:]()1(شئءألقنصالذىالله>صنع

لشمامنللهأنزل>ومآ:تعالىقالكماباسبابالاشياءخلقوقد

المابه>فانزفا:وقال164[،]البقرة:مو!ا<بقدالأرضبهفاخمائاءٍمن

مفاللهبهيهدى>:وقال75[.:]الاعراف(لثمزتمنصبه-فأخرجنا

.[16:]المائدة<السئمسبلرضوفه-البع

فصل)2(

أجله؟القاتلقطعأوبأجلهماتهلالمقتولوأما*

أجله،قبلأحديموتلا،الموتىمنكغيرهالمقتولأن:فالجواب

تتقدملااجاللهاوالاشجارلحيواناسائربل،أجلهعنأحديتأخرولا

مدةفالعمر،بقائهمدةوعمره،مدتهنهايةهوالشيءأجلفانتتأخر؛ولا

بالانقضاء.العمرنهايةوالاجلالبقاء،

كاملة.)ف(فيالاية(1)

5(55-1618)8/:"الفتاوىمجموع"فيالسؤالهذا)2(
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قدر":قالانه!مالنبيعنوغيره")1(مسلمصحيح"فيلبتوقد

الفبخمسينوالأرضالسمواتيخلقأ!قبلالخلائقمقاديرالله

الماء".علىعرشهوكانسنة،

ولمالله"كان:قالع!يوالنبيأن)2("البخاريصحيح"فيودبت

،شيءكلالذكوفيوكتبالماء،علىعرشهوكان،قبلهشيءيكق

السمواتخلق"تملفط)3(:وفي"،والأرضالسمواتوخلق

ولاساعةيستاخرونلاأجلهمجأء>فماذا:لىتعاقالوقد."والأرض

.3[4:]الاعراف<يسئئفدمون

الىيعلمفهو،دلككتبوقد،يكونالىقبلكانمايعلموالله42[]ق

منذلكغيرأوأوالغرقالهدمأو،لجنباذاتأو،بالبطنيموتهذا

وامالحجرباوامابالسيفوإمابالسمإمامقتولايموتوهذا،الاسباب

لكلمشيئتهبلله،وكتابتهذلكاللهوعلم.القتلأسبابمنذلكبغير

بل،والعقابوالثوابوالذمالمدحيمنعلا،شئلكلوخلقه،شئ

الله،سبيلفيكالمجاهدورسمولهبهاللهأمرمما)4(قتلاقتلإنالقاتل

القطاعكفعلورسولهاللهحرمهقتلاقتلوإنذلك،علىاللهاثابه

اللهرضيعمروبناللهعبدحديثمن2(1)56الترمذيواخرجه)2653(5(1)

عنهما.

عنه.اللهرضيحصينبنعمرانحديثمن)1931()2(

7(.14)8للبخاري)3(

."..امر.قتيلاقتلإن")ف(:فيوالعمارة.أئبتماولعله"اما":الاصل4()
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لمالمقتص،كقتلمباحاقتلاقتلوانذلك،علىاللهعاقبه،والمتعدين

أحدهما.فيسيئةاوحسنةنيةلهيكوننإلا،يعاقبولميثب

قولهتبينوبهذامقيد،جلو،اللهيعلمهمظلقأجل:أجلانوالاجل

فليصل،اثرهفيلهوينسأرزقهفيلهيبسطأنسرهمن"!ر:

رحمهوصلإن:وقالاجلالهيكتبأنالملكامراللهفإن")1(،رحمه

مايعلماللهولكنلا،أمأيزاد)3(يعلملاوالملكوكذا.كذاله)2(كتب

يتاخر.ولايتقدملاذلكجاءفاذا،عليهالأمريستقر

وقال،يعيشكانإنه:القدريةبعضقالفقدالمقتوليقتللمولو

أنهعلماللهفإنخطا،وكلاهما،يموتكانإنه:الاسبابنفاةبعض

كانلويكونلالماتقديراكانمعلومهخلافقدرفإذا،بالقتليموت

يعلمه.لاوقدالناسبعضيعلمهقدوهذا.يكونكانكيف

هذافيموتهقدريكونانامكنيقتللانهعلماللهنفرضنافلو

هذينبأحدلجزمفاآحر،وقتلىإحياتهقدريكونأنوأمكن،الوقت

قدرماهذايأكللملو:قالكمنوهذا.جهليكونلاالذيالتمقديرعلى

لملو:قالمنوبمنزلةاخر.شيئايرزقأويموتكانقدالرزقمنله

رجليحبلهاأمعقيماكانتهلالمرأةلهذه43[]قالرجلهذايحبل

عنه.اللهرصيانسحديثمن(52)57ومسلم(،02)67البخارياخرجه(1)

."زدته":()ف(2)

.يزداد"":()ف3()

93



تكونكانتأمغيرهيزدرعهاكانهلالارضهذهيزدرعلمولماخر.

كانهليتعلمهلملوهذامنالقرانتعلمالذيوهذابها؟زرعلامواتا

كثير.هذاومثل؟البتةالقرانيتعلميكنلمأمهذا)1(،منيتعلمه

فصل)2(

لا؟أمتعالىاللهمنهماهلوالرخصالغلاءوأما*

واحوالهاوصفاتهاالاعيانمناللهسوىماجميعأن:فالجواب

برلاومدبرها،ومليكهاوخالقهاربهاوهولله،مملوكة،للهمخلوقة

منشئفيلهشريكلاوالامر،الخلقلهلها،سواهإلهولا،غيرهلها

دونمنصكلمحمالذيفأدعواقل>:سبحانهقالكماهوبل،معينولاذلك

هموماآلازضفىولالسمؤتفيذرةمثقاللايملحوتآلله

لمنلاؤعندهالشقعةننفعولا!طهيرمنمتهمله-وماشركمنفيهما

23[.22له-<]سبأ:%أ

السمواتفيذرةمثقاللهليسدونهمنيدعىماأنسبحانهاخبر

الوجوهوهذه،شيءعلىإعانةولاملك،فيولاشرك،الارضفيولا

للسدءمالكايكونأنإمافإلهحق،بهايثبتالتيهي)3(الثلاثة

الانسب.وهو"غيرهمن"(:)ف(1)

.(-915523)8/:"الفتاوىمجموع"فيالسؤالهذا)2(

(.)فمنوالمثبتوهي"":الاصل)3(
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ذاك،ولاذالااونظير)2(،فيهلهفيهمشاركايكوناو،بملكهمستقلا)1(

فبينوالناصر،والمنجدوالمعلموالمشيركالوزيرلصاحبهمعينافيكون

،الارضفيولاالسمواتفيذرةمثقالملكلغيرهليسأنهسبحانه

لهمولاشيئا،يملكونفلاكثير،ولاقليللاذلكفيشركلغيرهولا

لهفليس،المعاونالمظاهروهوظهير،سبحالهلهولا،سدءفيشرك

للهلحضدوقل>:سبحانهقالكماوهوونظير،معثميرولامعينولاوزير

كتزالذذمنوليئهليهنولؤألمنكفىشرفيلهليهنول!ولداشخذلؤأئذي

.[111]الإسراء:(تبهيرا

]عزيواليهمنلهكانفإذا؛لذلهالمخلوقلييواالمخلوقفان

ذلك،عنلىتعالذلته)4(احدا44[]قلييوالالىتعالربو[)3(،بوليه

،[01]فاطر:جميعا<الع!"طدهالعزةيرلدمنكان>و،بنفسهالعزيزهوبل

وإحسانه،وحكمتهونعمته)5(لرحمتهالمؤمنينعبادهلييواوانما

!انعامه.وتفضله،وجوده

اثبت.ماوالصوابمشتغلا"":الأصل(1)

."نطيرا":الاصل(2)

)ف(.منالمعكوفينبينما)3(

(.)فمنوالمثبت،تحريف"القاه":الاصل(4)

."رحمه":الاصل(5)
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من(1هما)بانحفاضها،والرخصالاسعاربارتفاعفالعلاءوحينئؤ

إلامنهاشيءيكونولا،وحدهاللهإلالهاخالقلاالتيلحوادثاجملة

بعضقيلسبباالعبادأفعالبعضجعلقدسبحانههولكن،وقدرتهبمشيئته

ارتفاعوجعل،المقتولموتقيلسبباالقاتل[]قتلجعلكما،لحوادثا

بسببيكونقدوانخفاضهاالعباد،بعضظلمبسببيكونقدالاسعار

وغيرهمالمعتزلةالقدريةمنأضافمنأضافولهذا،الناسبعضإحسان

.فاسدةأصولعلىذلكوبنوا،الناسبعضلى!والرخصالغلاء

لله.مخلوقةليستالعبادأفعالأنأحدها:

أحدثه.الذيهوالعبديكونله،سبباالعبدفعليكونماأن:نيوالثا

العسبب.بهذايكونإنماوالرخصالغلاءأن:والثالث

أفعالمنشئكلحالقاللهأنثبت)2(قدفإنه،باطلةأصولوهذه

[،]والعقليةالسمعيةالكثيرةالدلائلذلكعلىودلتوغيرها،العباد

العبادإن:يقولونذلكمعوهم،والأئمةالسلفمنعليهمتفقوهذا

مناللهخلقهماويثبتونلافعالهم،فاعلوننهمو،ومشيئةقدرةلهم

الحكم.صله)3(خلقوما،الاسباب

)ف(.مقوالمثبت،)وهما":الاصل(1)

يدلوالسياق،مقحمةولعلها)ف(.فيوليست"الصحيحفي"زيادةالاصلفي)2(

ذلك.على

"."الله)ف(:)3(
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)1(:الناسمنطائفتانفيهاضلعظيمةمسألةالقدرومسألة

لموماكانشاءمانهأو،شئكلخالقلىتعااللهأنأنكرتطائفة

العبديكونأنأنكرتوطائفة.المعتزلةذلكأنكرتكما،يكنلميشأ

يكونأنأومقدورها،فيتأثيرلهاقدرةلهيكوننأولافعاله،فاعلا

لحكمة،شيئاخلقاللهيكونأنأو،لغيرهدممببهوماالمخلوقاتفي

الدينالمخبرةمقاتبعهومن![ه]قصفوانبنالجهمذلكأنكركما

فيمبسوطالمسالةهذهعلىفالكلام.السنةلىإمنهمكثيرينتسب

اخر.مواضع

كالشبع،أسمبابهأحدالعبدفعلكانماأنوهو:نيالثاوأما)2(

بسببيكونالذيالنفسوزهوق،الاكلبسببيكونالذيوالري

يجعلوالملجبريةواللعبد،فعلاالمعتزلةأكثرجعلهقدفهذا،القتل

به.لاعندهإنهقالوا:سبب،أنهتيقنواما[)3(بل]تأثيرا،فيهالعبدلفعل

بهقاملماكفعلهلذلكفعلا)4(للعبديجعلونفلاوالائمةالسلفماو

جعلاللهيكوننو،أسبابهمشاركايكونأنيمنعونولا،لحركاتامن

ذلك.مثلحصولقيأسباباعيرهمعالعبدفعل

عليها.ضربثم""المسلميناولاكتب(1)

الاصل.فيتكررت)2(

(.)فمنوالتصحيحبل"!ناسافيهللعبد"الفعل:الاصلفيالعبارة)3(

فاعلا".العبديجعلون"(:)ف4()
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يصيبهملابأنهض>ذلف:بقولهالنوعينكتابهفياللهذكروقد

يخطموطئاولاطوتللهسبيلفيولانحمصةولانصبظما

صلخعملبه-لهملاكنبنتلاعدومنيخالونولاآانفار

ولاصغيرنفقةيخفقونولا!لمحسنيناخرلا!يعأللهإن

ماحسناللهليخزيهملهتم!تبلاوادياولايقطعون!بيرص

012-121[.]التوبة:(!انوايغملون

لا>إفيها:فقالبهمالقائمةأعمالهمنفسهووالسيروالانفاق

بنفسهافانها"صالحعملبهلهم"إلاكتب:يقلولملهم<كنب

والنصبالظمابخلافالمقصود،بهايتحصلكتابتهابنفسعمل،

منهم؛نيلوبماالكفارغيطوبخلافالجهاد،بغير)1(لحاصلالجوعوا

لهم،أفعامنهاأسبابعنحادثةهيوإنما،أفعالهمنفسليستهذهفان

ماأن)2(فبين.(صلخعمل-بهلهصلاكنب>إ:لىتعاقالفلهذا

أفعالهملانعمل؛بهالهميكتبالعبدفعالعنالائارمنيحدث

مثلالأجرمنلهكانهدىإلىدعا"من:!ي!قالكمافيها،سبباكانت

إلىدعاومن،شيءأجورهممنينقصأنغيرمن،اتبعهمنأجور

ينقصأنغيرمناتبعهمنأوزارمثل46[]قالوزرمنعليهكانضلالة

)ف(.منوالمثبت،بسفر"":الاصلفيرسمها(1)

".فتبين")ف(:)2(
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.(1")شيءأوزارهممن

ظلم)2(فيأسبابهتنحصرلاوالرخصالغلاءأن:الثالثوالاصل

المالذلكمنيجلباويخلقماقلةلممببهيكونقدبلالنالص،بعض

،سعرهارتفعفيهالمرغبوقلالشيءفيالرغباتكثرتفاذا،المطلوب

تكونلاقدوالكثرةوالقلة.سعرهانخفضفيهالرغباتوقلتكثروإذا

]فيه[بسببيكونوقد،فيهظلملالسببيكونوقدالعباد،منسببا

الاثر:فيجاءكماسبحانهفهو،القلوبفيالرغباتيجعلواللهظلم،

والاهواءالاسعارترخصوقدغزار،والأهواءالاسعارتغلىقد"

قفار")3(.

فصل

مناما؟أويقظة!يمبالنبيعرجهل،المعراجعنل1السووأما*

يقظة،كانانهوالخلفالسلفجماهيرعليهالذيأن:فالجواب

نرلتلابعتده-اشرىلذى>سبخن:تعالىقولهذلكعلىويدل

1[،-<]الاسراء:حولهبخركنااتذيآتمسجدألأقصاإلىآلكلراملمسجد

حئةعندها!آنمنن!سذرةعند!أخرينزلةؤاه>ولمد:وقوله

عنه.اللهرضياللهعبدبنجريرحديثمن(01)17مسلماخرجه(1)

(5)فمنوالمثبت"الظلم"الاصل2()

الاثر.اجدلمو.فقار"...غرار...تغلواقد":()ف)3(
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منؤاىلمدل!طتىوماالبصرماراخ!يغشئمالئتذرةدغشى!إذالمماوى

.[13-18:]النجم<الكبزى+رفيءايف

لهذهتعظيم(ءبمتدأسريالذي:>سبحنلىتعاقولهأدومعلوم

العجيبةالامورعنديكونوالتسبيحفعلها،الذيالربوتسبيحالاية

فيأحدهميرىالخلقعامةأن،ـومعلومالعادةعنالخارجةالعظيمة

الوجههذاعلىيذكرمماهذاوليس،الشاملىإمكةمنالذهابمنامه

منالرسوليتمك!ماالسورةتلكفيذكرسبحانهوهو،التعظيممن

يكقلمانهعلمواوقدالاسراء،انكروالمافإنهم،ودلائلهالشواهدذكر

،صادقهوهللهمليبينصفتهعنفسالوه،المقدسبيتراى)1(

47[]قلهمكال!عيرعنخبرهمو،عاينهمنخبرصفتهعنفأخبرهم

فان،صفتهعنسألوهولا،لهإلكارهماشتدلمامناماكانولو،بالطريق

صفته.خلافعلىالمنامفيالشئيرىقدالرائي

ائآوى!جنةعند!ا!افنئ!سدوةنحد!أخرئنزلةاهرولقد>

رفيءايفمقرأىلقدلا!طتىومااتجصرزاخما!يغشئماالسذرةيغشىإذ

الملأفيراهماراىبص!هانفيصريح18[13-]العجم:الكبزي+(

وسدرةالمأوىجنةانثبتوقد.طغىومابصمرهزاغماوأنه،الاعلى

نأامتنعهنالكمابعينهىرفاذا،الارضفيلاالسماءفيالصتهى

الرجحهقراتهوما"يأتي"تحتمل(1)
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سبحانهولكنه،هنالككانجسدهانعلىذلكودلمناما،ذلكيكون

لىالكلاملم!جدمنلتلابعتده-ائتوىالذي>سمبحنسورةفيذكر

تمهيدا]و[ذلك)1(وشواهدهدلائلهلهذكرممالانهالأقصا(المسجد

ذلكعلىيدلوالقران،المنتهىسدرةعندرآهمارويةعنبهأخبرلما

آلا!(وهودالأفق!ةاستوئذومزه!القوى>ف-شديد:قالحيث

آثمبين(بالأفقرءاه>ولقد:الاخرىالايةفيقالكما]العجم:7-5[،

بالافبتىراهالذيرنداي(رءاه>ولقذ:النجمفيقالثم]الثكوير:23[،

.(ألمآو2جنةعندها!أقعن!سدرةمحند>اخرىمرةلأعلىا

وقالت.وعيرهماومحائشةمسعودكابنالسلفاكثرقولوهذا

يةراو)2(.مرتينبفؤادهربهراىمحمداإن:عباسابنمنهمطائفة

إنه.وغيرهحنبلبنكاحمدالمعروفينالائمةمنولاالصحابةمنأحد

نقلوقد،ذلكمنشيءالثابتةالمعراجأحاديثفيولا،بعينهرآه

وهو،حنبلبنحمدأعنروايةنقلوهوقد،عباسابنعنذلكبعضهم

هذاعيرفيهذاعلىالكلامبسطكمااحمد،وعلىعباسابنعلىلاغلط

المنامفيربهراىأنهاحاديث!يرالنبيعنجاءتولكى)3(،الموضع

الاصل.فيالعبارةكذا(1)

.(285/)176مسلماخرجه2()

بغيةو"(،1/501"":المسائلجامعو"(،905/)!:"الفتاوىمحموع"انطر)3(

.(074)صلمرتاد"ا
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بمكة.كانالمعراجفان؛المعراجليلةذلكيكنولم،بالمدينة

اللهيرونالمؤمنينانعلىوالائمة48[]قالسلفاتفقوقد

علىواتفقوا.لجنةاوفي،القيامةعرصاتوفي،الاخرةفيبأبصارهم

نبينافيإلايتنازعوالمالدنيا،فيبعينهاللهيرىلاالبشرمنأحداأن

فيبعينهيرهلمأنهالسلفمنوالاكابرالائمةعليهوالذي!.محمد

:قالأنهذربيأعنوغيره")1(مسلمصحبح"فيثبتوقدأحد،الدنيا

وما.؟"أراهانىنور":فقال؟ربكرايتهل!اللهرسولسالت"

لم":لعائشةوقال"،"رأيتهبكر:لابيقالأنهمنالناسبعضيذكره

بل،الحديثعلماءمنأحديروهالمالتيالاكاذيبمنفهوأره")2(=

النبيعنوغيره")3(مسلم"صحيحفيوئبت.كذبذلكأنعلىاتفقوا

".يموتحتىربهيرىلنمنكماحداأنواعلموا":قالأنهمج!ي!

بهنطقممافهذا؛يقظةعنهمنفصلا)5(بعينهجبريل)4(رويةوأما

المتفلسفةذلكفيينازعوإنما،المسلمونعليهواتفقوالسنةالكتاب

،الفعالالعقلأنهأو،نفسهفييتخيلخيالهوجبريلبأنالقائلون

بالانبياء،كفرالقولوهذا،بالعينرويتهيمكنلاهذاإن:ويقولون

)178(.رقم)1(

للمولفه(1/501):"لمسائلاجامع"وانطر(2)

.()916رقمصيادابنذكرباب،الفتنكتاب)3(

أثبت.ماوالصواب"رأية":الاصل(4)

تصحيف.متفصلا"":الاصل(5)
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.والنصارىواليهودالمسلمينلدينمخالفبهجاءماوإن

البشرصورةفيوتصورهم،تهموصفاالملائكةعناللهأخبروقد

رؤيتهواثبات،الملاحدةهؤلاءقوليخالفمماوغيرهالقرانفي

هوولا،النفسفيخيالا)1(هوليس-عظيمملكجبريلوأن،لجبريل

فيمقدرةأموزاإلالهاحقيقةلاالتيالعقولمنالمتفلسفةيذكرهمما

الاسلامأصولأعظممنهو-الاعيانفيلهاحقيقةلاالاذهان

ليسهذافإن؛بعينهربهمحمدرؤيةبخلاف،واجبوذلك،والايمان

سنةولاكتاببهنطقولا،المسلمينأئمةمنأحدعنداعتقادهيجب

المشهورين،الائمةمنولا،الصحابةمنأحدقالهولا،صحيحة

المسلمين.أئمةمنلهموأمثاالاربعةكالائمة

المسلمينجماعإ]العلماء[)2(منواحدغير94[]قحكىوقد

ربهيرلم!ومحمدان-علىوغيرهالدارميسعيدبنكعتمان-

)3(.بعينه

)4(المثبتينالمسلمينجماعإأو،السنةأهلجماعإيدعيمنوأما

يذكركما،المعراجليلةبعينهربهىرمحمداأنعلى،الاخرةفيللرؤية

."لخيا":لاصلا(1)

.السياقبهايستقيمزيادة)2(

531(.ص):"المريسيعلى"الردانظر)3(

.القافعلىإلانقطبدون"المننقبين"الاصلفيرسمها(4)

94



جاهلكلامفهذا،ونحوه)1(المصر!شكرابقمثا!،الساسبعضذلك

السلف.وكلاموالسحةبالكتاب

يقظة.ومرةمناما،مرة:مرتينكانالمعراجأنطائفةزعموقد

وتلك،واحدةمرةكالىأنهوالصواب،مراتثلاثجعلهمنومنهم

لمواحدةمرةإلاهذايكنولمالخمسط،الصلواتفرصتالليلة

كانإنه:فقيل؛نقلهمابعضفيغلطالناسبعضولكن،مرتينتفرض

فرضهاقبلالخمسالصلواتفرضتالليلةتلكوأنمناما،النبوةقبل

غلط.وهذا،النبوةبعد

؟فساقاوكقارهمهلالمبتدعةوأما*

جميعحكموليس،كثيرةانواعتحتهجنسالمبتدعةان:والجواب

القرانتخالفبدعةابتدعمنولاسواء،البدعكلولاسواء،المبتدعة

فيهاخطؤهيعلملاخفيةبدعةابتدعكمن،ظاهرةبئنةمخالفةوالحديث

الشافعيالمصريلحسناابوالماضيشكر،بناحمدبنشكربنعليهو:(1)

047(،)2/":"التكملةفيترجمته،والصفاتالسنةفيمولفاتله616(،)ت

نيالمريطاالمتحففيو(0الغرب.دارط-048/)13":الاسلامو"تاريح

ومنها.إليهمنسوبة"حنبلبناحمداعتقاد"شرحبعنوانرسالة(017)ملحق

شكرابنعلىالمصنفكلاموانظر0837(.)بفيصلالملكمركزفيلسخة

فوائد.زيادةمعهنامماقريبوهو(-433434/)16":الفتاوىمجموع"في
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،كثيرةمواضعفيغلطإذاالسنةاتباعهكثرمنولا،طويلنظربعدإلا

اتباعمقصودهكانمنولالها،متابعتهوقلللسنةمخالفتهكثركمن

بعضعليهيخفىلكنهذلك،فيمجتهدوهووظاهرا،باطناالرسول

فيالهدىطالب،والسنةالكتابعنمعرضهوكمنأحيانا،السنة

أئمةمنلطواعيتهمالمتبعينوأستمائه،اللهاياتفيالملحدينطرق

شيءلكلاللهجعلفقدوالاهواء.الصلالوشيوخوالالحادالزندقة

قدرا.

والالحاد)1(مواضعهعنللكلموالتحري!البدعأهلمنكانفمن

لهتبينمابعدمنلزسول05[]قيمشاقق>ومنواياتهاللهأستماءفي

وساءتجهنمونقملهءنولىمانولأ-المومنينسبيلغيرويتبعلهدى

(]الانساء:115[.مصرا

متعصبا،والسنةالعلممنعليهيجبماطلبفيمفرطاكانومن

العلمطلبمنعليهيجبماتركقدورياسته،لهواه،طائفةدونلطائفة

تبينإذاالرلممول،بهجاءبمامؤمنذلكمعولكنهالقصد،وحسنالنبوي

متبعاللرسولمشاقايكونانيرضىولا،يكذبهلمالرسولبهجاءماله

منيكونقدفهذاعلم،بغيرويتكلمهواهيتبعلكنهالمومنين،سبيللغير

!ملهمأمثاحكمحكمهمالذين،وفساقهموالمعاصيالذنوبأهل

.والذنوبوالاهواءوالفرقةالفتنأهلالمسلمين

."مضعه":الاصل(1)
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علىاللهرضايقدموظاهرا،باطناالرسولمتابعةقصدهكانومن

لاوظاهرا،باطنارسولهبهاللهبعثالذيالعلمطلبفيمجتهدا،هواه

قالهماتكذيبعلىاحدايوافقولا،الرسولطاعةعلىأحدطاعةيقدم

لكنه(،1)حرفتهأومذهبهأومدينتهأوقرابتهأهلمنكانولو،الرسول

لعدمأوالنبويةللنصوصسماعهلعدمإما،السنةبعضعليهخفيقد

،كذبوهيصدقاظنهاأحاديثلسماعأو،الرسولأرادهلما)2(فهمه

منكثيرذلكبعضفيوقعقدكما،باطلوهيحقاظنهالشبهاتاو

لموالعبادالعلماءمن)3(المتأخرينوأكثر.وعبادهمالمسلمينعلماء

مخطئونبلفساقا،ولاكفاراليسوا)4(فهؤلاء،ذلكأكثرمنيخلصوا

لا>رشا:المؤمنينلسانعلىلىتعاقالكمالهم،اللهيغفرهخطأ

")5(الصحيح"فيثبتوقد286[ه:]البقرة<أخطأناأؤنحممينآنناتواف

الدعاء.هذاأستجاباللهأن

:قالللذيغفرلىتعااللهأنوجهغيرمن")6(الصحيح"فيوثبت

تصحيف."قتهخر"صللاا(1)

خطا!"يهيبه":لاصلا(2)

الاصل.فيتكررت"منالمتاخرين")3(

ليس"":الاصل(4)

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن(21)5مسلماخرجه()5

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن275()!ومسلم)3478(،البخارياخرجه)6(
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اللهقدرلئنفوالله،اليمفينيواذرونيواسحقونيفاحرقومتأناإذ"

ظنمؤمنفهذا".لمينالعامنأحدايعذبهلاعذابا51[]قليعذبنيعلي

لهاللهغفروقد،ذلكفعلإذايعيدهلانهو،إعادتهعلىيقدرلااللهن

وإيمانه.منهبخشيتهالخطاهذا

أحديكفرهمولم،السنةبهاخالفواأشياءالسلفمنكثيرأنكروقد

!رالنبيعنثابتةبأحاديثيكذبواحدغيركانفقد،الدينأئمةمن

خبرا،أنكر)1(او،القرانظاهرمنلهامعارضاظنهلمارواتها؛ويغلط

وغيرهموزيدوعليوعمربكربووأخبار،عدةعائشةأنكرتكما

مننهايعلاملمالتيالاياتبعضواحدغيرنكروالاخبار،بعض

هذهوأفضللجنةاأهلوخيار،المسلمينساداتمنوهؤلاء،القران

والتلاعنبالسيفالاقتتاللىإبهمالأختلافااختلفواوقد،الامة

أهلعندمبروون،والايمانالعلمأهلمنفالطائفتانهذاومع،باللسان

والفسوقالكفرمنالسنة

قال،كثيرةوجوهمنالخوارجفيلحديثالمجي!النبيعنصحوقد

)2(.أوجهعشرةمنالحديثفيهمصح:حنبلبنأحمد

أثبت.ماوالصواب،تحريفأخبر"":الاصل(1)

393(،/927/7947،01،)3/:"الفتاوى"انظر،كتبهمنعددفيالمصنفذكره2()

.(571)5/:"لمسائلاجامعو"
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وروى(،1")صحيحه"في-حمدأصاحب-مسلمرواهاوقد

الخوارجأنالصحابةوإجماعبالنصفثبتمنها،قطعة)2(البخاري

يحقر"ع!:النبيفيهمقالفقد،القتالمستحقونومبتدعونمارقون

تهم،قراءمعولراءته،صيامهممعوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكم

يمرقكماالاسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقرانفيقرؤون

اللهعندأجراقتلهمفيفارب،فاقتلوهملقيتموهمأينما،الرميةمنالسهم

اميربل،الصحابةيكفرهمفلمهذاومع")3(.القيامةيومقتلهملمن

فيبحكمهفيهمحكمقاتلهمالذيطالبأبيبنعليالمومنين

هلوالصثمركينالكافرينفيبحكمهلاالظالميق،الجاهلينالمسلمين

منأنهمذكرواوقاصأبيبنكسعدالصحابةوكذلك،الكتاب

والاهما،ومنوعلياعثمانكفرواالخوارجأنمعهذا،المسلمين

منقتلواوقد،الاوثاناهلويدعونالاسلامأهليقتلون52[]قوكانوا

الله.شاءماالمسلمين

حديثومن(6401)الخدريسعيدبياحديثومن(،01)63جابرحديثمن(1)

ومن(،01)67عمروبنورافعذرأبيحديثومن(،01)66طالبأبيبنعلي

عنهم.اللهرضي(1)680حنيفبنسهلحديث

طالبأبيبنعليحديثومن334(،)4الخدريسعيدابيحديثمن)2(

عمربناللهعبدحديثومن)3496(،حنيفبنسهلحديثومن)0396(،

عنهم.اللهرضي)3496(

السالفتينهلحاشيتيقاانظر،طالببيأبنعليحديثمنأخرجاه)3(



)1(فصل

وهوويموتفيذبحلماءافييقعوغيوهكالجاموسالدابةفي*

يؤكل؟هلالماء،في

فيلحيواناراسوغابموح)2(غيرلجرحاكانإذاأنه:والجواب

والمبيح)3(،الحاظرالعسبحبجلهفياشتركفانهأكله،يحللمالماء،

فلااخركلابكلبكخالطان":حاتمبنلعدي!سع!مالنبيقالكما

كانوإن)4(."غيرهعلىتسمولم،كلبكعلىسميتإنمافانك؛تأكل

لجرحاكانوانشيئا.ذلكيضزلمالماءخارجورأسهالماءفيبدنه

معروفطهنزاعففيهموحيا

فصل)5(

لأحديجوزوهلفرصل؟هوهلالجنابةغسلعن[لسؤالوأما*

جنبا؟الصلاة

جنئايصليأنلاحدليس،فرضالجنابةمنالطهارةأن:فالجواب

لذلكمستحلاشرعيةطهارةبغيرصلىومنيتطهر،حتىمحدثاولا

234(0)35/:(الفتاوىمجموع"فيالسؤالهذا(1)

للبعلي.385()ص"المطلع".للموتالمسرع:الموحيلجرحا)2(

والمبيح".الحاضوحكمهفي")ف(:قىالعبارة)3(

.(291)9ومسلم(،4755)البخاريأخرجه(4)

592(.1/2):"الفتاوىمجموع"فيالسؤالهذا)5(
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ممستحقوهو،كفرهفياختلففقدذلكيستحللموإنكافر،فهو

وإن،اغتسلبالماءالاغتسالعلىقادراكانإنلكن،الغليظةللعقوبة

بردخوفأولمرضباستعمالهالضرريخافأوللماء،عادماكان

أظهرفي-تيممولاغسلللاصلىوالتيممالغسلتعذران)1(0 ليممو

عليه.إعادةولا-العلماءأقوال

فصل

ويذبحالقيامةيومبهيؤتىهل،لموتاملك)2(عنالسؤالوأما*

لا؟أم

القيامةيوملموتبايؤتىأنه"الصحاج)3(:فيثبتقدأنه:الجواب

ويا،وينظرون4(فيشرئبون).لجنةاأهليا:فيقالأملحكبشصورةفي

نعم:فيقولونهذا؟تعوفونهل:فيقال،وينظرونفيشرئبونالنار.أهل

فلاخلودالجنةأهليا:يقولثموالنار،الجنةبينفيذبح.الموتهذا

>وأنذره!يزم:تعالىقولهوذلكموت،فلاخلودالنارأهلوياموت،

."صلىو":دزا(ف)(1)

.السؤالفيكذا)2(

رضيالخدريسعيدبياحديثمن284()9ومسلم(،0473)البخارياخرجه)3(

الصحيح.منوالمثبت،الموضعينفي"موت"بلا:الاصلفيووقع.عنهالله

منوالمثبت،الثانيالموضعفيومثله.""فيشيرون:الأصلفيرسمهاكان(4)

لحديثهامصادر
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93[.:]مريم(يؤمنونو!لاغفلةفىوهثمالافرنىإدالحمترة

الموتوقالوا:،الناسمنكثيراستشكلهمما53[]قهذاولكن

تنقلب،لاالاجناسلانقالوا:اجساما،تنقلبلاوالاعراض،عرض

جنس!قولهمفيالاجسامولكنلونا،والطعمطعما،الحركةتنقلبفلا

ورمادا،ملحاالماءكانقلاب،بعضلىإبعضهاينقلبفلهذاواحد،

منعندهممركبةفهيالاجسامماو،الاعراض1()تتبدلوإنما:قالوا

متماثلة.منفردةجواهر

فيخظاذكرتموهما:وقال،غيرهمهؤلاءعلىذللشنكرو

مختلفةأجناسالاجسامأنالصوابفان،والمنقولالمعقول

يقلبسبحانهاللهنوالماء،كحقيقةالذواتحقيقةوليسكالاعراض،

والنارهواء،والماءماء،الهواءيقلبكماالاخر؛لجنسالىإلجنسا

علقة،المنييقلبوكماترابا،والماءماء،والترابنارا،والهواءهواء،

يقلبوكما،شجرةلحبةايقلبوكماعظاما،والمضغة،مضغةوالعلقة

كماأجساماالاعراضمنيخلقسبحانهفهوثمرا.الشجرمنيخرجما

،القران"اقرؤوا:السلامعليهكقوله،مواضعفيالنصوصبذلكورد

أو)2(غمامتاننهماكاالقيامةيوميأتياننهمافا،عمرانوالالبقرةاقرؤوا

ه"لتقيد":صللاا(1)

الاصل.من"او"سقطت2()
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صاحبهما")1(.عقيحاخانصوافطيرمنفرقاناوكيايتان

أكبر،)2(والله،اللهإلاإلهولا،للهوالحمد،اللهلسمبحانإن":وقال

صاحبها")3(.تذكرالعرشعند2لادو

حبيبتان،الميزانفيثقيلتان،اللسانعلىخفيفتانكلمتان":وقال

")4(.العظيماللهسبحان،وبحمدهاللهسبحان:الرحمنإلى

و(يرفعهالفحئخوالعملألطيبال!يضعد!له:لىتعاقالوقد

1[.0]فاطر:

احر.موضعفيبسطقد،فيهالكلام)5(يتسع،متسعبابوهذا

عنه.اللهرضيامامةابيحديثمن08()4مسلمأخرجه(1)

الاصل.منسقطت)2(

وصححه5(1/00):لحاكموا38(،0)9ماجهوابن(،18362)حمدأأخرجه)3(

926()4/:""الحليةفينعيموأبو(،991)8/والبزار:.مسلمشرطعلى

انطر.صحيحأحمدواسنادعنهما.اللهرضيبشيربنالنعمانحديثمنوغيرهم

313(.-0/3231):المسند""حاشية

تخريجه.وتقدماخرجاه،)4(

تها.قراكذا)5(
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فصل

يصيرهل،بلسانهيقرولمبقلبهالايماناعتقدعمنسألمنوأما*

مومنا؟

لامؤمنايكونلافانه،باللسانالاقرارعلىالقدرةمعأما:الجواب

إلا،القبلةطوائفوعامةوالائمةالسلفعندظاهراولا54[]قباطناً

بيكأالمتأخرينمنوطائفة)1(كالصالحي،بقولهقالومنجهماً

نازعموا:حنيفةبيا[)2(اصحابمتاخر]يوبعض،وأتباعهلحسنا

أحكامفييعتبرإنمااللسانقولنو،القلبتصديقمجردالايمان

الانبياءيسبوهوبقلبهمؤمناالرجليكونأنفيجؤرون،والاخرةالدنيا

القولوهذا.تأويلولاإكراهغيرمنوالكفربالشركويتكلم،والقرآن

حنبلبنحمدولجراحابنكوكيع،الائمةمنواحدغيرقائلهكفرقد

وغيرهما.

وفرعونمؤمنا،إبليسيكونأنالقولهذاقائلالمسلمونوألزم

درء"وفيبتحقيمي(،-891ص)"ليالشاذعلىالرد"فيأيضاالمصنفنقله(1)

لحيوالصا5(.90)7/:"الاولممطالايمان-الفتاوىو"275(،)3/:ض"التعار

ذكركما،الصالحيةفرقةلهوتنسبالمرجئ،الصالحيعمربنصالح؟لعله

الاشعريالحسنابوعنهنقلو(،1421/):"والنحلالملل"فيالشهرستاني

":بالوفياتفيالوا"وانظر."الاسلاميينمقالات"فيأقوالهمنكثيرا

6(1/0)267

الاصل.فيوليسست،السياقبهايستقيمزيادةالمعكوفينبينما)2(



نأعرفممنوغيرهماجهلوأبوطالبوأبو،مؤممينواليهودمؤمنا،

ألقىومنمؤمنا،الانبياءقاتلمنيكوننو)1(.مؤمنينحقمحمدا

هؤلاءوأمثالمؤمنا)2(،الإهانةغايةوأهانهاالحشوشفيالمصاحف

.كفرهفيمسلميشكلاممن

أنه]علمنا[)3(،كفرهعلىالإجماعأوالنصدلمنكلبأنهفاجابوا

وفرعونإبليسيكونأنلزمواو،بالصانعمقر)4(غيرالباطنفيكان

بالصانع.مقرينغيرالفرقومعاندوليهودووقومه

وبهتانظاهرةمكابرةهذه:وجمهورهمالمسلمينأئمةلهمقال

أنفسهم<بههاواشتيقنتها>وجمدوأ:فرعونقومعنقالقداللهفان؛بين

وبإلاهؤلاءأنزلماعلمت>لقذلفرعولى)5(:موسىوقال[،14:]النمل

>الذيناليهود:عنلىتعاوقال[،201]الالمراء:بصخابر(والارضالسمواب

قومعنوقال146[،:]البقرة(هم%شاينرفونيعوفونه-كلاالكتتءاتينهم

(تح!ونللهئايتالمجلمينولمجتيكذبونثلا>فافهم:المشركينمن

33[.:]الانعام

."نمنومؤ":صللأا(1)

ه([منمؤ":صللاا(2)

."لماعا":صللاا(3)

"يقرا".:الأصلفيرسمها()4

ثبت.ماالصوابولعل"فرعونيا":الاصل)5(
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وأبىفادستكبرأمرهاللهولكن،فيكذبهرسولإليهيرسللموإبليمس

كبرعنبلتكذيبغيرمنيكونقدالكفرأنفعلم،الكافرينمنوكان

لامنبقلبهالحقيعلمقدأنهوعلمبه،والعملالحققولمنوامتناع

كافرا.ويكون،يتبعهولابهيقر

نأبدفلا،والطاعةوالمحبةالتصديقالقلبفي55[]قاستقرومتى

سريرةأحدسرمافانه؛لجوارحوااللسانفيالبدنعلىذلكيظهر

وقال،لسانهوفلتاتوجههصفحاتعلىاللهأظهرهاإلاشزأوخير

ولتعرفئهزبسيمهمفلعرفنهملافئسد>ولولشاء:المنافقينعنلىتعا

كتمانفييجتهدالذيالمنافقكانفإذا03[،أمحمد:(لقوللحنفى

كتمانفييجتهدالذيوالمؤمن،قولهلحنفييظهر)1(أنبدلانفاقه

عندلسانهعلىإيمانهيظهر-فرعونوامرأة،لمحرعونالكمؤمن-إيمانه

قلبهفيحصلقدمؤم!يكونفكيف،يخالفهمالذينالمخالفين

منيمنعهمانعغيرمنبذلكينطقولا،ورسولهلىتعاباللهالتامالايمان

يتعلقمابسطقدكماامتحاعه،العقلبصريحيعلممماهذابل؟النطق

)2(.الموضعهذاغيرفيالمسألةبهذه

يجبلاوالخائف،لسانهنطقإيمانهشرطمنفليسالاخردسوأما

عليها.ـضربكلمةثميكون""قبلهاكتب(1)

":المسلولالصارمو"(،795-575)7/:"الاوسطالايمان-الفتاوى"انظر2()

/3(0695)769-
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الله.وبينبينهفيماالنطقمنبدلابل،يخافهمنعندالنطقعليه

فصل

إليهم،فاهدوهللأمواتالأحياءقرأهأذاالقرانعنالسؤالوأما*

قريبا؟اوبعيداكانسواءثوابهيصلهل

باتفاقالميتلىإتصلكالصدقةالماليةالعباداتأن:والجواب

كالصلاةالبدنيةالعباداتوأما،بالاتفاقالنيابةتدخلهالانه؛الائمة

للعلماء:قولانففيهالقراءةووالصيام

حنبلبنأحمدمذهبوهذا،للميتثوابهايصلأحدهما:

منطائفةواختاره،حنيفةلابيمذهباالحنفيةذكرهوهوالذي،صحابهو

أنه!ي!النبيعن")1(الصحبح"فيثبتوقد،والشافعيمالكأصحاب

النيابة.يقبلالصيامفجعل".وليهعنهصامصياموعليهماتمق":قال

والشافعي.مالكمذهبمنالمشهوروهو،يصللاإنه:قالمنومنهم

سعى(ماإلال!دنسنلئسوأن>:لىتعابقولهذلكعلىاحتجومن

أنه56[]قوالاجماعبالنصثبتقدفإنه؛داحضةمحخته93[:]النجم

فيفالقول،ذلكوغيروالعتقوالصدقةوالاستغفارلهبالدعاءينتفع

.الاجماعمواردفيكالقولالنزاعمواقع

انتفاعتنفلمالايةأنأصحها،أقاويلالايةفيالناسذكروقد

عنها.اللهرضيعائشةحديثمق(11)47ومسلم(،5291)البخارياخرجه(1)
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لئسوأد>:بقولهسعيهغيريستحقاننفتوانما،غيرهبعملالانسان

،غيرهسعيلانفسهسعيإلايستحقلا،حقوهذا(سعئماإلالإلمحممق

يدخلكما،سعيهبغيروينفعهيرحمهلىتعااللهأنذلكيمنعلالكن

حلقاالاخرةفيينشئوكما،سعيهمبغيرلجنةاالمؤمنيناطمال

وشفاعته،عيرهبدعاءالانسانينتفعوكما،سعيهمبغيرلجنةايسكنهم

وصلاته.وقراءتهبصيامهفكذلك،غيرهبصدقةينتفعوكما

فصل

وانلا،أمتنجسهلنجاسةبهاوقعإذاالبئرعنالسؤالوأما*

منها؟ينزحكمتنجست

لم-بالدمشقيقنطارنحووهو-قلتينالماءكادإذا:والجواب

بنوأحمدوالشافعيكمالكالعلماء،جمهورعندبالتغييرإلاينجس

أظهرفيبالتغيرإلاينجس!لمقلتينمنأقلكانتلووكذلك،حنبل

المدينةأهلمذهبوهو،السلفأكثرقولوهوالعلماء،ليقو

للشافعيقولاوحكي،نيالروياالمحاسنبيكأ(1عق)وروايتهم

مالك،عنوروايتهم":ولعله.تحريفأونقصالكلاموفي،الاصلفيكذا(1)

5(01)3/:"الفتاوىعلىالمستدرك"انظر"..هكابي،الشافعيةبعضوقول

/12):"الفتاوىمجموع"فيمنهامواضعفيالمسألةعلىكلاموللمصنف

وهو،المدينةلاهلالموافقةكالروايةبالتغيرإلاينجسلانه"0.5:ونصه5(10

".الشافعيأصحابمنوغيرهنيالروياالمحاسنأبيقول
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أصحابه،منطائفةاختارهاحمدأعنالروايتينإحدىوهو،ومالك

منطائفةقولوهووغيرهما،)1(المنيبنمحمدوأبيعقيلكابن

الشافعي.أصحاب

شعرفيهاتمعطسواء،شئالبئرمنينزحلمالماءيتغيرلمفاذا

عندطاهر)2(الميتةشعرفإن،يتمعطلمأوغيرهما،أوالهرأوالفأرة

مذهبه.ظاهرفيوأحمدحنيفةوأبيمالكمذهبوهوالعلماء،أكثر

تغيرهويزولالماءبهيطيبمامقدارنزحبالنجاسةالماءتغيروإن

أعلم.واللهمقدر،حدلذلكوليس،بالنجاسة

فصل

57[]قوالقياسبالحسابأوبالهلاليصامهلرمضانشهرعن*

؟غيرهاوغيمدونهحالإذا

عدةاكملواأوشعبانمنالثلاثينليلةلهلالاالناسرأىإذا:والجواب

،0/2185):"الفتاوى"فيالصوابعلىوجاءهتحريف"المثنى":الاصل(1)

الحنبلي،الفتحابوالنهرواني،مطربنفتيانبننصروهو:5(.1/210

وحدةوهو،المنلىإنسبة،المنيبابنالمعروف،العراقاهلشيخ583(،)ت

فيترجمته.الغنيعبدوالحافظالمقدسيقدامةابنتخرجبه.معروفةوزن

موضعوفيهعاالمؤلفوكناه35-366(.4)2/":الحنابلةطبقاتعلىالذيل"

".الفتحابو"المصادرفيوالذيمحمد""ابو(0/2185):""الفتاوىمن

.الضرباثروعليها"في"بعدهاكتب2()
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يجبولا،الاسلامأئمةالعلماءباتفاقالصومعليهموجب،ثلاثينشعبان

الصحو.فيولاالغيمفيلا،والخلفلسلفعامةعندذلكقبلالصيام

استحبولكن،الغيمليلةالصياميوجبيكنلمأحمدوالامام

طائفةصيامهأوجبولكن،الصحابةمنوغيرهعمرلابناتباعاذلك

منواخرون.السلفمناحدعنينقللمالقولوهذا،اصحابهمن

عقيلوابنالخطابكأبي،تنزيهأوتحريمنهيصيامهعننهواأصحابه

قولوهذا.عنه)1(ثانيةروايةوهذه،وغيرهممندهبنالقاسموأبي

والشافعي.مالك

علىالغيميوميصومونكانواوالعلماءوالتابعينالصحابةمنوكثير

حنيفة:بيوامالكومذهب.يجابالاطريقعلىلاالاحتياططريق

صومهعنينهىمنهموكثير.والغيمالصحومعالشكيومصوميجوز

وهوالصحو،دونالغيمفييصومهكانمنهموكثير،والغيمالصحوفي

،الناسمعإلايصوملاأنه:اخرىروايةوعنهأحمد،عنالمشهور

لجماعة.اعلىاللهيد،الجماعةمعيصوملكنوحدهيصوملا:وقال

يومصومكم":قالانه!يمالنبيعنالسننفيلماأظهر؛الروايةوهذه

2(.")تضحونيوموأضحاكم،تفطرونيوموفطركم،تصومون

تحريف."بتةثا":لاصلا(1)

وغيرهم.(4/522)والبيهقي(،0182)والدارقطني(،)796الترمذيأخرجه2()

وقال.هريرةأبيعن،المقبريسعيدابيعنمحمد،بنعثمانطريقمن
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لمفما،الناسبهيستهللمااسموالهلاليشتهر،لمااسموالشهر

هذاعلىالكلامبسطوقدهلالا،ولاش!هرايكونلايستهلولايشتهر

)1(.الموضعهذاغيرفي

لحجةاذيهلالبرؤيةانفردلوأنهالسلفواثارالسنةفيثبتوقد

والفطرالصومفكذلك،الناسمعيقفولكن،وحدهبعرفاتيقفلم

لهيستحبولم،يصملموحدهالهلالرأىفإذا،الروايةهذهعلى

بنحمدأعن58[]قمنصوصةروايةوهذه،يكرهبلوحدهالصوم

الدليل.فيارجحوهي،حنبل

فيأقوالثلاثةوالفطرالصومهلالبرويةانفردفيمنلهموالعلماء

.وغيرهأحمدمذهب

الشعافعي.كقولسرا،وحدهويفطروحدهيصومأنه:أحدها

المشهوروهو،الناسمعإلايفطرولاوحدهيصومأنه)2(:والثاني

حنيفة.وأبيومالكأحمدعن

عن،نيالسختياأيوبطريقمن232(4)داودأبوورواه.غريبحسن:الترمذي

عن،ايوبعن(0166)ماجهابنورواه،هريرةبيأعنالمنكدر،بنمحمد

":التحقيقتنقيح"وانظر.اضطرابإسنادهوفي.هريرةبياعن،سيرينبقمحمد

.الهاديعبدلابن227(-522)3/

بعدها(.ما2621/)5:"الفتاوى"انظر(1)

عليهاهضربئملا""بعدها:كتب)2(

66



وهذا،الناسمعإلايفطرولاالناسمعإلايصوملاانه:والثالث

،الاقوالأقيسالقولهداأنزعمالاستحبابرجحومق.الاقوالأرجح

شكلوكما،الاحتياطفيهيستحبلكقيجب،لموجوبهفيشكمافإن

فإنذلك؛غيرأوالطهارةأوالكفاراتأوالححوالزكاةوجوبفي

يوجبمالكولكق،بواجبوليسمشروعوجوبهفيشكفيماالاحتياط

يوجبونها.ولاالطهارةيستحبونلجمهوروا،أحدبهلشكإذاالطهارة

أحمد،عنالروايتينكإحدى،رمضانبنيةيجزممنهؤلاءمنلكن

ابيقولوهو،اجزاهرمصانصادففان،شعبانبنيةيجزممنومنهم

منفهورمضانمنكانإنإنه:فيقولبسيةيصومهمنومنهم،حنيفة

وهوحمد،أعنالمروذينقلهالذيهووهذا،تطوعفهووالا،رمضان

فييعلىأبوعنهذكرهالمختصر")1(،"شرجفيالخرقياختيار

)3(.صيامهيختارلمنالاقوالاحدوهو)2(،تعليقه

النبيبأنهذاعنيجيبونصومهعنينهون)4(الذينلجمهوروا

و"شرح،قدامةلابن933()4/:"الخرقيمختصرشرجالمغني"انطر()1

.(2/565):"الزرك!ثي

":والوجهين"الووايتينفيكلامهنظرو،الخلاففييعلىلابيالتعليق)2(

للمؤلفه(52/001):"وىلفتاا"وانظر،(1/452)

ولعلها"."الوريقة:كلمة"صيامه"وبعد.أثبتماالصوابولعل"من":الاصل)3(

مقحمة.الناسخفابقاها،للنصمكملةأصلهفيكانتوريقةلىإإشارة

."الذي":الاصل(4)
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.(1فأفطروا")يتموهر!اذافصوموا،رايتموه"اذا:قالص!

")2(.بيومينولابيومرمضانتقدموالا":وقال

")3(.العدةتكملوااوالهلالترواحتىتصوموالا":وقال

عنونهى،العدةإكمالاوالرويةقبلالصيامعننهىفقدقالوا:

لان؛مشروعغيرذلكفيالاحتياطانفعلهمنوالذي،باليوماستقباله

الواجبوالاحتياط،المشروععلىالزيادةوهي)4(،مفسدةذلكفي

المصلحةعلىراجحةالمفاسدوهذهواختلافها)5(،95[]قوتفرقيغير

،الوجوبفيالشكمعيكونإنماالاحتياطلانقالوا:،بالاحتياط

متعلقوالشهرشهرا،إلانصومانعلينايوجمالماللهاننجزمونحن

فلا،صومهاللهيوجبلمبهيستهلولميشتهرلمفما،الهلالبروية

أعلم.والله.الوجوببانتفاءلجزمامعاحتياط

اللهرضيعمربناللهعبدحديثمن(0801)ومسلم(،0091)البخاريأخرجه(1)

عنه.

عنه.اللهرضيهريرةبياحديثمن(8201)ومسلم(،4191)البخاريأخرجه2()

اللهرضيعمربناللهعبدحديثمن(0801)ومسلم(،091)6البخارياخرجه)3(

عليكمغمفإن،تروهحتىتفطرواولا،لهلالاترواحتىتصوموالا":ولفظه.عنه

."لهفاقدروا

."وهو":لاصلا(4)

سقطهأوتحريففيهاوقعفربما،الاصلفيالعبارةكذا)5(
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فصل

ختانهيقطعهلمطهرغيروهوماتإذاالصبيعنالسؤالوأما*

)1(؟حالهعلىيخلىأمغسلهعندبالحديد

بعديختنلم،مختونغيرماتإذاوغيرهالصبيأن:والجواب

شاذقولفيهولكن،وغيرهمالاربعةالمسلمينأئمةعامةعندالموت

عننهىلمج!والنبي،الموتبعدمثلةهذافانبشيء،وليس،يختنأنه

القلفة،فيالبولاحتباسمنعالختانمنالمقصودولان)2(؛المثلة

.يبوللاالموتبعدوهو

شاربه،وجز،وإبطهعانتهوأخذ،أظفارهقصفيالعلماءتنازعولكن

وقاصبيأبنوسعد،نظافةلانه؛وغيرهكاحمدذلكاستحبمنمنهم

-كالشافعي-يستجبلممنومنهم)3(.بالموسىفدعاميتاغسل

أعلم.للهو،كالختان

فصل

غيرهافيأوالصلاةفيوهوالبولرشاشعنالسؤالواما*

يصليهلالصلاةقيغسلهامنيتمكنولم،ثيابهوعننفسهعنويغفل

غيرها؟أوبالنجاسة

الرسالة0اولالاسئلةقائمةفييردلمالسؤالهذا(1)

والمثلةهالنهبىعن!م!النبينهى:قال،الانصارييزيدبناللهعمدحديثفي)2(

2(.474)البخارياخرجه

93(.0)3/:"الكبرى"فيالبيهقيذكره)3(
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ونحوها،كالمستحاضةفهوالبولدمملسبهكانإنأنه.والجواب

فهذا،والصلاةالطهارةمقدارينقطعلمالذيالدائملحدثابهفمن

لمالصلاةأثناءفيالبولجو!ولو،الامكانبحسبويصلييتوضا

عجزفإن،وثيابهبدنهلىإالبولوصوليمتعحفاطايتخذلكن،يضره

فعليهسلس،بهيكنلمإنوأماوسعها،إلانفسااللهيكفففلاذلكعن

ذلكبه06[]قيغسلماءيجدلمفإن،وثيابهبدنهمنالبوليغسلان

الوقتيفوتحتىالصلاةيؤخرولا،وثيابهبدنهفيوالنجاسةصلى

أعلم.والله.عليهإعادةولاالماء،يجدو

فصل

فهل،الدممنهافحرججراحوبهماتإذاالمق!ولعقالسؤالأما*

لا؟أمعليهويصلىيغسل

يدفنبليغسللمالكفارمعركةفيشهيداكانإذاأنه:والجواب

بكلومهم"زملوهمأحد:شهداءفي!ي!النبيقالكما،ثيابهفي

لوناللوندما،يثفبوجرحهالقيامةيوميحيءأحدهمفان؛ودمائهم

قتلهومنمشهور،نزاععليهالصلاةوفي")1(.المسكريحوالويحالدم

عليه،والصلاةغسلهيرونالعلماءوأكثر،نزاعففيهطلماالمسلمون

إذاوكذلك،باتفاقهممحليهويصلىيغسلفهذاقصاضاقتلمنماو

حديثمن(11)4/:والبيهقي2(،200)والنسائي)92365(،احمداخرجه(1)

صحيح.وإسناده.عنهاللهرضيثعلبةبناللهمحبد
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فإن-الخطاببنلعمرجرىكما-شربأوأكللجرحاوبعدجرح

عليه.ويصلىيغسلهذا

فصل

وما،غيرهماوالمغلمنالأسيوةيسرقرجلعنالسؤالوأما*

بها،ويختليونهاراليلاويخبؤهابها،ينهزمأنيريدوهوأحد،لها

نيإ:الرجلوقاليتزوجها،أنالرجلفأراد،لمغلامنخوفاويخفيها

وكذا.كذاعليصداقهاوأن،زوجةبهارضيتنياوملائكتهاللهأشهد

وأن.لمعينابالصداقرضيتأنىوملائكتهاللهأشهد:لمرأةاوقالت

الفتكمنلخوفواالضرورةمعذلكيجوزفهلزوجها،يكون

عليهاوانكشافه،الطريقمسافةطولفىبهالخلوتهالزنا،فيوالوقوع

لا؟أمودهاراليلا

ليوبهيزوجهامكانلىإبهايذهبانأمكنهإنأنه:والجواب

زوجهايزوجهالاالمكانقاضيكانوإن،وكلأوذهبالمكاندلك

الاعرابميرأو،القريةرئيسأو،الحربليكوا،سلطانلهممنغيره

جاز-المطاعوهو-سلطانذوزوجهافمتىالاكراد،أوالتركمانو

ليواانعلىاحما-نص،وغيرهحنبلبناحمدعليهنص.النكاج

القريةدهقاننوعلىجهمئا،القاضيكانإذا61[]قيزوجالحرب

وأمشهوراعالماوكلتإذاوكذلك،حاكمهناكيكنلمإذايزوج

كلههذاتعذروان.وكلتهإذايزوجهاأنجاز،ذلكونحوالقريةخطيب
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العقد،هيتباشرفلا،الرجلبهذايزوجهاالمسلمينمنرجلاوكلت

بهاللهأمرمافإننفسها؛زوجتهالنكاجلىإواحتاجاكلههذاتعذروان

نفسااللهيكلففلاالعجزمعوأما،القدرةمعيجبوغيرهاالعقودفي

بعضعنلعجزهمالنكاجمنالنالصإليهيحتاجمايحرمفلاوسعها،إلا

أعلم.والله،وجوبهسقطعنهعجزوامابل،ذلكمنبهأمرما

فصل

يسالهأحدعندهماللجهورةالقرانيقوأرجلعنالسؤالوأما*

إثم؟يلحقهفهل،المصحففيبطلعشيءعليهوقفواذا،اللحنعن

بحسبقراهعليهمالقرانقراءةلىإالنالصاحتاجإذاأنه:والجواب

إلانفسااللهيكلفولا،عليهيشكلفيماالمصحفلىإويرجع،الامكان

يعرضقدمالاجلالقراءةمنبهوينتفعإليهيحتاجمايتركولاوسعها،

أعلم.والله،راجحةمفسدةذلكفييكنلمإذاأحيانا،الغلطمن

(1فصل)

لمذكورةاالكفارةترفعهلعمداأوخطأالقاتلعنالسؤالوأما*

الدية؟أوبالقتليطالبأم،ذنبهالقرانفي

فيه،إثمولاوالكفارةالديةإلافيهيجبلاالخطأ]قتل:والجواب

سقطالاصلفيووقع(.-138913)34/:"الفتاوىمجموع"فيالسؤالهذا(1)

معكوفين.بينالفتاوىمناستدركناه
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أحذواأوالمقتولأولياءعنهعفافإذا،الاثمفعليهعمداالقاتلوأما

فينزاعففيه،قتلوهوإذا.الاخرةفيالمقتولحقبذلكيسقطلم،الدية

اخذحسناتهكثرتإذاالقاتللكن،يسقطلاانوالاظهراحمد،مذهب

القاتلتابإذاعندهمناللهيعوضهأو،المقتولبهيرضىمابعضهامنه

نصوحا.توبة

واتفاقالقرانبنصالكفارةمعالدية)1(عليه[تجبالخطأوقاتل

وهو،القرانعليهدلكماوالمعاهدللمسلمتجبوالدية)2(،الائمة

متاخريبعضلكن،متقدمخلاففيهيعرفلا،والائمة)3(السلفقول

له)5(5ديةلا)4(الذميانزعمالظاهرية

ذلكجازالديةعلىاصطلحوافإنالقود،ففيهمحمداالقاتلوأما

فإنالخطأ،بخلاف،القاتلمالفيالديةوكانت،جماعوالابالنص

عاقلته.علىديته

نامناعظمالعمدقتل:يقولونالعلماءفجمهورالكفارةوأما

حنيفةبيوأمالكمذهبهذا،الغموساليمينفيقالواوكذلكيكفر،

62[]قمنأعظمالزناأنعلىكلهماتفقواكما،عنهالمشهورفيوأحمد

"هعليهأن":الاصل(1)

".لامةا":()ف(2)

".للسلف":الاصل)3(

تحريف."الذيأنه"(:)ف(4)

347(./01)(:المحلى"انظر،حزمابنقاله()5
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،رمضانفيوالوطءالمظاهر،بوطءالكفارةوجبت(1وإن)يكفر،أن

العمد[فيالكفارةتجببل:الاخرىالروايةفيحمدوالشافعي]وقال

.الكفارةبمجرديسقطلاالاثمألىعلىواتفقوا.الغموسواليمين

فصل)2(

قدرمايأكلونأم،للجهالاللهرزقهوهلوالحرامالخمروأما*

لهم؟

،إياهملكهأوللعبداللهأباحهمابهيرادالرزقلفظأن:والجواب

العمد.بهيتقرى)3(مابهويراد

،[01:لمنافقون]ا(رزقثاكممنمانفقواو>:لىتعاكموله:لاولفا

،والمملوكلحلالاهوالرزقفهذا3[،:]البقرة(يخفقون)-كارزقهنم:وقوله

.الحرامولاالخمرفيهيدخللا

رزقها(اللهعلىإلاالأرضفىدائهمنوما>!:لىتعاكقوله:نيوالثا

أباجبأنهولا،تملكبأنهاتوصفولاالبهائميرزقلىتعاوالله6[،]هود:

)4(وكذلكالبهائمعلىتكليفلافانه،شرعيةإباحةذلكلهاالله

)1()ف(:"ف!نما".

5(.5-5446)8/":الفتاوىمجموع"فيالسؤالهذا2()

ث!.يتغذى":()ف)3(

".لانوذلك":الاصل(4)
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عليها،بمحرمفليسبملكليسأنهكمالكن،والمجانينالاطفال

العبدأناللهعلم)2(الذيمنفهوالعبدبهيغتذيالذيالمحرموانما)1(

")3(الصحيح"فيكما،وملكهباحهمماهوليس،ذلكوقدر،بهيغتذي

أمهبطنفيأحدكمخلقيجمع":قالأنه!م!والنبيعنمسعودابنعن

ثمذلك،مثلمضغةيكونثمذلك،مثلعلقةيكونثميوما،أربعين

وعملهوأجلهرزقهاكتب:فيقال،كلماتبأربعفيؤمر،لملكاإليهيبعث

نإبيدهنفسيفوالذي:قالثم.الروحفيهينفخثمسعيد.أووشقي

،ذراعإلاوبينهابينهيكونماحتىالجنةأهلبعملليعملاحدكم

أحدكموانفيدخلها،النارأهلبعملفيعمل،الكتابعليهفيسبق

عليهفيسبق،ذراعإلاوبينهابينهيكونماحتىالنارأهلبعملليعمل

فيدخلها".الجنةأهلبعملفيعمل،الكتاب

دخلمماوهو،الملائكةوكتبتهاللهقدرهمماهولحرامافالرزق

منولفاعلهعنه،ونهىحرمهقدذلكمعوهو،وخلقهاللهمشيئةتحت

أعلم.والله،أهللههوما)4(وعقوبتهوذمهغضبه

(.)فمنلمثبتواواما"":الاصل(1)

.السياقويؤيده(،)فمنلمثبت1و"،"رزق:الاصل)2(

26(.)43ومسلم32(،0)8البخاريأخرجه)3(

)ف(.منوالتصحيح."وعقوبه"ودنبه:الاصل(4)
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)1(فصل

؟مخلوقغيراومخلوقهوهلالايمان63[]ق

محنةظهرتلمافيهاالنزاعنشا)2(المسالةهذهأن:الجواب

الاماممحنةوهي؟مخلوقغيرأومخلوقهوهلالقرانفيالجهمية

وصفهايطولأمورفيهاجرتفقد،المسلمينعلماءمنوغيرهأحمد

ناراللهوأطفأ،مخلوقغيراللهكلامالقرانبأنالقولظهرلمالكنهنا.

أنزلهالذياللهكلامإن:يقولونطائفةصارت،المعطلةالجهمية

بالقرانألفاظنا:يقولونفصاروا"،اللفظب"ذلكعنويعبرون،مخلوق

مجردمقصودهموليس.مخلوقةلهقراءتناوتلاوتناأو،مخلوقة

الذياللهكلامنفسكلامهمفييدرجونبل،وحركاتهم)3(أصواتهم

بالقرانألفاظنا:قالواأخرىطائفةوعارضهم.وحركاتنابأصواتنانقروه

لفظي:قالمن:وقال،الطائفتينعلىأحمدالامامورد.مخلوقةغير

.مبتدعفهومخلوقغير:قالومنجهمي،فهومخلوقبالقران

،مخلوقالايمان:طائفةفقالتالإيمانفيحينئدالناسوتكلم

"،اللهإلاإلهلا":قولهمثل،الإيمانمنبهاللهتكلمماذلكفيدخلواو

فبدعبها؛اللهيتكلملممخلوقةالكلمةهذهنفسانقولهممقتضىفصار

655-665(.)7/:"الفتاوىمجموع"فيالسؤالهذا(1)

97(.)صنظيرهاتيوسيا)ف(،منوالمثبتفشا"":تحتملالاصل)2(

"."كلامهم)ف(:)3(
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شعبةوسبعونبضعالايمان":!يمالنبيقال:وقالهؤلاء،حمدأالامام

مخلوفا)2(!"اللهإلاإلهلا"قولأفيكون")1(،اللهالاالهلاقولأعلاها

لماللهأنقولهمقتضدكانمطلقا،مخلوقةهي:قالمنأنومراده

القرانوقراءتناوتلاوتناألفاظنا:قالمنأنكما،الكلمةبهذهيتكلم

نو،أنزلهالذيبالقرانيتكلملماللهأنكلامهمقتضىكان،مخلوقة

ليسبمخلوقنزلجبريليكونوأن،اللهكلامهوليسالمنزلالقران

الله.كلامهوليس]مخلوقا[ناقرايقروونوالمسلمون،اللهكلامهو

يقروهالذيالقرانأنالاسلامدينمنبالاضطرارعلموقد

الكلامفإنعنه،المبلغعنمسموعاكانوإن،لىتعااللهكلامالمسلمون

سماعهذا64[]قواسطةبلاموسىسمعهكمابه،المتكلممنيسمعقد

قدفيكون،عنهالمبلغمنيسمعهوقد.مطلقةرؤيةالشيءيرىكما،مطلق

لامقيدةرؤيةوالمراةالماء]في[)3(الشيءيرىكمامقيدا،سماعاسمعه

حتىفاجرهأستحاركاتمثتركينمنحد>وإن:لىتعاقالولما،مطلقة

أنهبالقرانخوطبمنجميععندمعلوماكان62[:]التوبة<اللهكلميسمع

سمعهكمااللهمنيسمعأنهبهالمرادليس،المبلغمنمقيداسماعايسمع

والائمة.السلفعليهالذيهوالمعنىفهذا،عمرانبنموسى

وستون"بضعبلفظ)9(البخاريوعندمطولا،بنحوه)35(مسلماخرجه(1)

)ف(.فيكذلكوهو.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن.".شعبة

."مخلوقة":الاصل(2)

(.)فمن)3(
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ثم)1(.اللهمنسمعأنهطائفةفظنأخر،أقوالحدثذلكبعدثم

نإ:قالمنومنهم،اللهمنالقارئصوتيسمعإنه:قالمنهؤلاءمن

فيه،يحلولمفيهظهر:يقولمنومنهمالعبد،فيحلالربصوت

الصوت:يقولمنمنهمثم،حلولاظهرنقوللا:يقولمنومنهم

:صعوتانمنهيسمع:يقولمنومنهم،قديمأومخلوقغيرالمسموع

بانه:يقولمناللهمنمسموعبانهالقائلينومن.مخلوقوغير،مخلوق

قال،المحدثالصوتسماعمعاللهبذاتالقائمالقديمالمعنىيسمع

قديماصعوتينيسمع:أولئكقالكما،والمحدثالقديميسمعهؤلاء:

ولااللهمنلا،اللهكلامالناسيسمعلم:قالتاخرىوطائفةمحدثا.و

منهؤلاءمنثمهالمتكلممنإلايسمعلاالكلاملانقالوا:،غيرهمن

ومن،حكايتهلاعبارتهيسمع:قالمنومنهم،حكايتهيسمع:قال

)2(الذيالمخلوقالكلامشيئانيسمع:قالمنمخلوقبأنهالقائلين

للعبد.الذيوالصوت،خلقه

باطلةوكلهامنها،شيئاالسلفيقللم؛مبتدعةكلهاالاقوالوهذه

فيواشتباهالألفاظفياشتراكإليهاصحابهالجأأولكنوعقلا،شرعا

فإنزيد،كلامهذا:قيلأوزيد،[]كلاميسمعت:قيلإذافانه،نيالمعا

مسموعاكانسواء،ومعناهبلفظهبههوتكلمالذيكلامهعلىيقالهذا

)ف(.منسقطثم"...موسىسمعه"كما(1)

والذي".")ف(:)2(
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منهسمعإذانهو،الحالينبينبالفرقالعلممع،عنهالمبلغمنأومنه

بصوتلاالمبلغذلكمنلسمعغيرهمنسمعواذا،بصوتهسمع

المتكلم.لفطاللفظكانوان،المتكلم

بلفظعنهترجموان،فلانكلامهذا.القرينة6[ه]قمعيقالوقد

وإن،العربيباللسانالامممنقولهيحكيمنكلاماللهحكىكمااخر،

وهذه.ذلكغيرأوقبطيأونيسريااو(1)عبريبلفطقالواإنماكانوا

اخر.موضعفيمبسوطةالامور

مسألتيفينزاعلحديثواالسنةأهلبيننشأ)2(أنهوالمقصود

أهلمنوطائفة.متشابهةومعانيمجملةألفاظ)3(بسببوالقرانالايمان

المروزينصربنومحمد،""الصحيحصاحبكالبخاريوالسنةالعلم

اللهصفاتمنشيئامرادهموليس.مخلوقالايمانقالوا:وغيرهما

ناعلى4()السنةائمةاتفقوقدالعباد.افعالبذلكمرادهموانما،لىتعا

سعيدب!يحيىوقال،مخلوقةالعبادصواتو،مخلوقةالعبادأفعال

مخلوقة.العبادأفعال:يقولونأصحابناأسمعزلتما:القطان

خطا."بيعر":لاصلا(1)

.(67ص)سبقمانظروا."فشا":تحتمل(2)

سبقماوانظو)ف(،منوالتصويب،"الفاظليستانهافي":الاصلفيالعبارة)3(

فيو]شتباهالالفاظفياشتراكإليهاأصحابهاألجاولكن":قولهمناسطرقبل

".المعاني

".المسلمين")ف(:)4(
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حنبلبنأحمدخالفواوهؤلاءالبخاريأنيظنالناسبعضوصار

زعمحتى،ذلكبسببمحنةللبخاريوجرى،السنةأئمةمنوغيره

يصلىلاأنحنبلبنأحمدأمرماتلماالبخاريأنالكذابينبعض

بنحمدبعدمات-اللهرحمه-البخاريفانظاهر؛كذبوهذا،عليه

سنةحنبلبناحمدتوفيسنة،عشرةخمس)1(بنحو-اللهرحمه-حنبل

ومائتين،وخمسينستسنةالبخاريوتوفي،ومائتينوأربعينإحدى

تعظيمماو،ويعظمهويبجلهالبخارييحبحنبلبنأحمدوكان

مشهور.امرفهواحمدالاماممثالهوالبخاري

اخرفيوذكر-العباد"أفعالخلق"فيكتابهالبخاريصنفولما

الطائفتينمنكلاأنذكر)3(-المعنىهذافيابوابا")2(الصحبح"كتابه

مخلوقغيربأنهوالقائلين،مخلوقبالقرانلفظنابأنالقائلين

وكلام،قولهعلىانهمويدعون،حنمللنأحمدالاماملىا)4(.." .?يسسبود
عليه.اللهرضوانأحمدكلام[)5(]دقةيفهملممنكلامالطائفتين

."خمسة":الاصل(1)

".الكتابآخرفيوذكر"(:)ففيوالعبارة75(.74851-5)الارقامانظر2()

62(.)صالعباد"افعالخلق"كتابفييعني)3(

و)ف(:،يستنسبون"":الاصلوفي.ثبتماوالصواب."..والقائلون".الاصل)4(

.اقرباثبتهوما"ينسبون"

و)ف(.البخاريكتابمنوالمثبت.تحريف"كلاممنذرةتفهم":الاصل)5(
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بنبكر(أبي)1والقاضي،الاشعريلحسنابيكأأخرىوطائفة

اعتقادعلىإنهم:يقولونممنوغيرهم-يعلىبيأوالقاضي،الطيب

وغيره66[]قأحمدقالوا:-لحديثواالسنةأهلئمةوحنبلبنأحمد

والنبذ.الظرجهواللفظلان؛بالقرانلفظت:يقالأنكرهواإنما

متبعإنه:يقولممنوغيرهحزمبنمحمدكابيأخرىوطائفة

لىإينتسبممنهؤلاءعيرلى]إالسنةائمةمنوغيرهحنبلبنلاحمد

بنأحمداعتقادعلىإنهم:ويقولون،لحديثاأئمة[)2(ومذهبالسنة

أهليقولهكانماحقيقةيعرفوالموهم،السنةأهلمنونحوهحنبل

بنكاحمدوالائمةالسلفأقوالبسطناوقد.حنبلبنكاحمدالسنة

الموضع.هذاغيرفيوغيرهحنبل

احمدبقولالناسأعرفمنهؤلاءفإن،مثالهوالبخاريخلا)3(

السنة.ائمةمنوغيرهحنبلبن

ال!جزينصركأبيلحديثواالسنةلىإتنتسبطائفةرأيتوقد

بنأحمدإن:يقولونالبخارياللهعبدأبيعلىيردونممنمثالهو

لاكاذبةرواياتوذكروا.مخلوقغيربالقرانلفظي:يقولكانحنبل

ني.الثاالموضعفيوكذا.ابو"":الاصل(1)

بنكاحمدالسنةأئمةمذهبوإلى،السنةلىإينتسبممن":الاصلفيالعبارة2()

وتكرار،خلطوفيها."..أهلئمةوالسلفأقوالبسطناوقد،أمثالهمنوغيرهحنبل

ذلك.بعضفيهبقيوانالسياقبهيستقيملعله)ف(منالمعكوفينبينوما

."واما":(و)ف،كذا3()
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صالحابنيهروايةمنحنبلبقأحمدعنالمتواتروالقولفيها،ريب

نأيبين=يحمىلاومن(،1)وفوران،لمروذيوا،وحنبل،اللهوعبد

فيالمروذيبكرأبوصنفوقد]وهؤلاء[،هؤلاءعلىينكركانأحمد

وقد،العلمأئمةمنوغيرهحنبلبقأحمدقولفيهذكرمصنفا،ذلك

بطةبقاللهعبدأبوبعضهوذكر")2(،السنة"كتابفيالخلالذلكذكر

بقاللهعبدابوذلكمنكثيراذكروقد،وغيره)3("الابانة"كتابفي

)4(.اللفظمسألةفيصنفهفيمامنده

فيلحديثاأهليختلفلم)5(:الدينوريقتيبةبنمحمدأبووقال

أن-اللهرحمه-قتيبةابنذكرثم.اللفظمسألةفيإلااعتقادهممنشيء

بهيراد)6(العبدفعلهوالذيفاللفظ،يلفظلفطمصدربهيراداللفظ

كلامنفسوأما،مخلوقوهووصوتهالعبدفعلهوالذيالكلامنفس

مخلوقا.فليسالعبادبهيتكلمالذيالله

غيرالايمانإن:حنبلبناحمدقطيقللمالايمانمسالةوكذلك

خواصمقكانمحمد،أبو)فوران(بعرفالمهاجربنمحمدبناللهعبدهو:(1)

.(24)2/":لحمابلةا"طبقاتانطر(2560)تأحمدأصحاب

()2/5(5215-41).

(.الوابلت-بعدهاوما1/932):"الجهميةعلىالرد-الابانة")3(

بعد.عليهيعثرلم.اللفظيةعلىالرد:المسمى()4

بعدها(.وما11،43)ص"اللفظفيالاختلاف"في)5(

ويراد...".لفظا،يلفظلفظ")ف(:فيالعبارة)6(
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منغيرهولااحمدقال67[]قولابل،قديمإله:قالولا،مخلوق

.مخلوقغيرمنزلاللهكلامالقرانقالوا:وانما،قديمالقرانإن:السل!

صفاتمنشيئاإن:السلفمنحدولاحنبلبقأحمدقطقالولا

ولا،بالقرانلفظهولا،بالقرانصوتهلا،مخلوقةغيروأفعالهالعبد

ذلكهمنشيءولا،صلاتهولاإيمانه

كانوافالذيقكثيرا،انقساماالبابهذافيانقسمواالمتأخرونولكن

الايمانبأنالقولأطلقمنمنهم،مخلوقغيربالقرانلفظنا:يقولون

بينيفرقمنومنهموهذا،هذافيقديم:يقولمنومنهم،مخلوقغير

قديمة،أومخلوقةغيرالاقوال:فيقولون،والافعالالايمانيةالاقوال

نإ:الايمانأفعالفييقولمنومنهم.مخلوقةالايمان(فعال)1و

:يقولمنفمنهموغيرها،كالصلاةالطاعةوأما،مخلوقمنهاالمحرم

غيرولامخلوقةهييقول]فلايمسكمنومنهم،مخلوقةغيرهي

:يقولمنومنهم،المحرمةالافعالعن[)2(يمسكمنومنهم،مخلوقة

مراديليس:ويقول،قديمةأومخلوقةغيركلهاالعبادأفعالبل

القيامة،يوميجيءالذيالثوابمراديبل)3(،الحركاتبالافعال

أمعالويجعل،مخلوقغيروالشرع،مخلوقغيرالقدربأنهذاويحتج

(.)فمنلمثبتوا"وقعال":الاصل(1)

(5)فمن2()

(.)فمنوالمثبت""المركبات:الاصلفيرسمها)3(
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والشرعوالمقدور،القدربينيفرقولا،والشرعالقدرهيالعباد

وأما،مخلوقغيرونهيه)2(اللهأمرهوالذي)1(الشر!فان،والمشرع

قدروكذلك،مخلوقةأنهاريبفلاعنهاوالمنهيبهاالمأمورالافعال

المقدراتماو،مخلوقغيروكلامهومشيئتهعلمههوالذيالله

هذهعلىالكلامبسطوقد.مخلوقةفكلهاوالاعمالوالارزاقوالاجال

الموضع.هذاغيرفيوقائليهاالأقوال

ومنالسنةأئمةمنقبلهومنأحمدالامامأننبيننهناوالمقصود

فلم،والعقلللشرعالمخالفةالمبتدعةالاقوالمنبريئونكلهماتبعه

فيبهتكلمنهولا،بالذاتقائممعنىلا،قديمالقرانإنمنهمأحديقل

لم.قديمبحرفالقدمفيبهتكلمولا،قديمينوصوتبحرفالقدم

كلامأن:عليهاتفقواالذيوانماهذا،ولاهذالامنهم68[]قأحديقل

نهايةلااللهفكلامشاء،إذامتكفمايزللماللهنو،مخلوقغيرمنرلالله

المعينالصوتأنبمعنىلا،بمشيئتهمتكلمايزللمأنهبمعنىوهوله،

قبلأآلبخرلنفدرتيلكلتمداداألبخردوكان>قل:لىتعالقاكما،قديم

على)3(الكلامبسطتقدكما،الاية[901:]الكهف(ربىشفد!ت

الاصل.فيتكررت"الشرعفان"(1)

خطا."به"الاصلفيبعده)2(

لابمشيئتهمتكلمااللهيزللمانهبمعنىقديموهو":الايةبعد)ف(فيالعبارة)3(

منعشرالثانيالمجلدوانظر.."..بسطتكما،قديمالمعينالصوتأنبمعنى

".اللهكلامالقران-الفتاوىمجموع"
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الله.كلامفيالأرضاهلاختلاف

طائفةكقول،النفوسفيالفعالالعقلمنفيضايجعلهمنفمنهم

مخلوقهو:يقولمنومنهم.الأقوالأفسدوهو،والفلاسفةالصابئةمن

منومنهم.والمعتزلةوالنجارية)2(الجهميةكقول،عنهبائنا)1(خلقه

ومنهم.الاشعريكلابابنكقول،بالذاتقائمقديممعنىهو:يقول

]وطائفة.)3(لمساابنكقولقديمةصواتوحروفهو:يقولمن

كرامابنكقولمتكلما،يكنلمأنبعدتكلم:يقولمنومنهم

.(4[)وطائفة

بسطتقدكماوالائمةالسلفقولالأقوالهذهمنوالصواب

الموضع.هذاغيرفيألفاظهم

غيراللهكلامالقران:يقولونالسنةأهلكانالمحنةظهرتولما

.مخلوقإنه:يقولونوغيرهمالمعتزلةمنالجهميةوكانت.مخلوق

ومعرفةفضيلةلهالقطانكلاببنسعيدبناللهعبدمحمدأبووكان

فوقنفسهاللهنوبين،الصفاتنفاةوالمعتزلةالجهميةعلى]بها[رد

الاصل.فيمحررةغير(1)

وهيالنخار،محمدبنلحسينالىإنسبةوالنجارية.تحريف"البخارية":الاصل2()

.(136-135)ص"الاسلاميين"اختلافانظر.الجبريةفرقإحدى

مجموع"انظر،السالميةطائفةاليهتنسبمنوهو،سالمبنلحسناابا:يعني)3(

5(5/834):"الفتاوى

(.)فمنوالاستدراذ،الاصلفيليسالمعكوفينبينما4()
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كلالجهميةشبهةمنيتخلصولمذلك،فيالكلاموبسط،العرش

تتعلقالتيالاختياريةبالاموريتصفلاالربأنظنبل،التخليص

ويرضىالعبديحبولا،وقدرتهبمشيئته[)1(يتكلمفلاومشيسه،]بقدرته

بل،ومعصيتهكفرهبعدويسخطعليهيغضبولا،وطاعتهإيمانهبعدعنه

وأمؤمنايموتأنهعلممنعلىساخطاغضبانأوراضيامحبازال)2(ما

عندمثلعيسىإت>:لىتعاقالوقد،كلامبعدبكلاميتكلمولاكافرا،

]اال<رئكمنلحقا!فيكون-كنلهقالتر7ترامن!ه-ءادممحثلالله

للملإتكةقلناثم!ورنبئثم>ولمذ!خ:تعالىوقال06[،95-ن:عمر

فأتبعوفياللهتحئونإنكنترقل>:لىتعاوقال[،11:]الاعراف(لادماشجدو

نئقماناءاسفونافلما>:لىتعاوقال96[]ق31[:عمران]اال<افهيخبتكم

أسخطماائبعوالهانهملكذ>:لىتعاوقال55[،:]الزخرف(منهز

>هو:لىتعاوقال28[،]محمد:عمئهم<رضونه-ف!حب!وكرهواالله

،[4لحديد:]ا<العرسعلىاشتوىثمأياملسهفىلأرضواالشنواتخلتىائذى

الموضع.هذاغرفيعليهالكلامبسطفدكبيرأصلوهذا

مثلفيالمسلميناختلافماخذ)3(علىالتنبيههناالمقصودوانما

)ف(.منالمعكوفينبينما(1)

)ف(.منسقطت"زال"ما)2(

اخذ".ما":الاصلفيرسمها)3(
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الكتابأثبتهمانثبتأنفالواجبذلكعرفواذا،المسائلهذه

بهيردلمالذيالمجملواللفظ،والسنةالكتابنفاهماوننفي،والسنة

به.المراديبينحتىوالاثباتالنفيفييطلقلاوالسنةالكتاب

جهة،فيهوأومتحيز،غيرأومتحيز،الرب)1(:القائلقالإذاكما

جهة.غيرفيهوأو

إثباتا،ولانفيالاوالسنةالكتاببهايردلممجملةألفاظهذه:قيل

فإننفيها.ولابإثباتهابإحسانلهموالتابعينالصحابةمنأحدنطقولا

وأالمخلوقاتمنشئبهمحيطأنهمتحيز،إنه:بقولكمرادككان

لىإولاالعرشلىإيفتقرلاشيءكلعنغنيلىتعاالاللهإليها،يفتقر

وكذلك،وحملتهالعرشيحملبقدرتههوبل)2(،المخلوقاتمنغيره

يدركوهوالابصارتدركهلاالذيالعظيمالكبيرالاعلىالعليهو

الاعتبار.بهذامتحيزا)3(وليسشيء،كلمنأكبرسبحانهوهوالأبصار،

سمواتهفوق)4(عليهاعلي،مخلوقاتهعنبائنبانهمرادككانوان

كما،حلقهمنبائنعرشهعلىسمواتهفوقسبحانهفهو،عرشهعلى

حنبل،بنحمدو،المباركبناللهعبدمثل،السنةأئمةذلكذكر

الاصل.فيمكررةالعبارة(1)

(.)فمنسقط"المخلوقات.،يفتقر.او"2()

متحيز".":الاصل)3(

الاصل.فيتكررت)4(
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ذلكعلىدلوكما،الإسلامأعلاممنوغيرهم،راهويهبنواسحاق

اخر.موضعفيمبسوطهوكما،المعقولوصريحالمنقولصحيح

يحيط(1موجودا)أمرالجهةباأرادإن"لجهةا"لفظوكذلك

]و[الله،للهمخلوقفهواللهسوىموجودفكل،إليهيفتقرأوبالخالق

.سواهماكلعنغنيوهو،إليهمفتقرسواهماوكل،شئكلخالق

عرشهعلىسمواتهفوق-سبحانه-اللهأنمراده07[]قكانوان

بغيرأوالجهةبلفطعنهعبرسواء،صحيحمعنىفهذا،خلقهمنبائن

الجهة.لفظ

مجبور؟عيرأومجبور،العبدهذا)2(:قالإذالجبر"ا"لفظوكذلك

لهليسأو،قدرةلهليسأو،مشيئةلهليسأنهلجبرباأردتإن:لهقيل

بقدرتهيفعلهاوهو،الاختياريةلافعالهفاعلالعبدفان،باطلفهذا=فعل

فالله)3(،وفعلهوقدرتهمشيئتهخالقاللهأنلجبرباأرادوإن.ومشيئته

كله.ذلكخالق

تريدما:لهقيل؟مخلوقغيرأومخلوقالايمان:قالإذاوكذلك

ادله(إلالة>لآ:كقولهوكلامهاللهصفاتمنشيئابهأتريد؟بالايمان

وا،مخلوقغيرفهذا"،المؤمن"اسمهعليهدلالذيوإيمانه[16محمد:1

."موجودمرا":لاصلا(1)

،"هل":(ف)(2)

وفعله.وقدرتهالعبدمشيئةيعني)3(
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،مخلوقونكلهمفالعباد؟وصفاتهمالعبادفعالمنشيئابهتريد

المحدثللعبد)1(يكونولا،مخلوقةوصفاتهمأفعالهمجميعو

.يقولمايتصورمنهذايقولولا،مخلوقةغيرقديمةصفةالمخلوق

قيل:وقد،السبيلوبانالهدىظهر)2(والتفصيلالاستفسارحصملفاذا

الاسماء.اشتراكجههمنالعقلاء)3(اختلافأكثر

والاثباتبالنفيالناسنزاعفيهكثرممامثالهاوالمسألةهذهومثل

علىوالواجب.الصوابمنالخطأفيهاظهرالخطابفيهافصل)4(إذا

والسنةالكتابنفاهوما،أثبتوهالنبويةوالسنةالكتابأثبتهماأن:الخلق

القولفصلواإثباتولا)5(بنفيلاوالسنةالكتاببهينطقلموما،نفوه

ومن،أصابفقدورسولهاللهأثبتهمااثبتفمن)6(،القائلواستثبتوا،فيه

فقدأثبتهمانفىأونفاهماأثبتومن،أصابفقدورسولهاللهنفاهمانفى

)7(،وباطلحقمنكلامهفيمايفصلأنفيجب،بالباطلالحقليس

الباطل.ويتركلحقافيتبع

الاصل.فيتكررت(1)

".والتعفولالاسنتشار"رسمهما:،الاصلفيمحررتينغيرالكلمتان2()

عدلت.ثمالعلماء""أولاكتبت)3(

(.)فمنوالتصحيححصل"":الاصل(4)

".نفيبلا":الاصل(5)

قول".فيهاستفصلوا")ف(:)6(

.صفحاتقبلالسالفالتعليقوانظر.أولها"الوريقة":بعدهالاصلفي)7(
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،المعقوللصريحأيضامخالففإنهوالسنةالكتابحالفماوكل

المنقولأنكما،الصحيحالنقلمنشيئايخالفلاالصريحالعقلفإن

منكثيرولكنبعضا،ذلكبعضيخالفلاالأنبياءعن71[]قالثابت

>وإنالكتابفياختلفواالذينمنوهؤلاء،ذلكتناقضيظنالناس

.[176:]البقرة(بعحدشقاقيلفىالكتففىاختلفواالذيئ

الذينصراط،المستقيمالصراطلىإيهديناأنالعظيماللهونسأل

وحسق،والصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعم

رفيقا.أولئك

فصل

يجوزهلالصلاةفيالقبلةامشقبلإذاالامامعنالسوالوأما*

إمامهم؟يتقدمونالذينصلاةتبطلوهل؟عليهيتقدمأنلأحد

،الامكانمعالامامخلفيقفوانللمؤتمينالسنةإن:والجواب

بواحدالامامصلىوإذا!لمجم،النبيخلفيصلونالمسلمونكانكما

بالليل،معهيصليقاملماعباسبابن!شي!النبيفعلكما،يمينهعنأقامه

.(")1الصحيحين"فيوحديثه،يمينهعنفأداره،يسارهعنفوقف

يمينه،عنأوقفهأنهجابر:حديثمن-)2(مسلم-الصحيحفيوكذلك

"..في"وجدته:الاصلفيووقع)763(.ومسلم(،1)17البخارياخرجه(1)

أثبت.ماوالصواب

مقحمة."مسلم"تكونأنوأخشى03(015))2(

09



إذاالسنةكانتفلهذا،خلفهجميعاأوقفهماصخربنجبار)1(جاءفلما

جاز؛الاثنينبينوقفوإن.خلفهيقفوافصاعذااثنينالمامومونكان

فعل!صالنبيإن:وقالوالاسودعلقمةبين)2(مسعودابنوقفكما

)3(.كذلك

صبيا.كانأحدهمالانذاكإنما:قيلوقد

:أقوالثلاثةالمامومصلاة]ففيالامامقدامالوقوفوأما

المشهورهوفهذا[)4(تكرهإنهاقيلوإنمطلقا،تصحأنهاأحدها:

للشافعي.القديموالقول،مالكمذهبفي

لشافعيوحنيفةبيأمذهبوهذاهطلقا،الصلاةتصحلا:والثاني

أصحابنا،منكثيرعندأحمدمذهبمنالمشهوروهولجديد،افي

كماالفرقعلىتدلنصوصهولكن،القولإطلاقمنعنهنقلماعلى

.سنذكره

مذهبوهذافلا،وإلاالصلاةصحتلحاجةتقدمإنأنه:والثالث

القول72[]قهذاهلوأحمد.مذهبفيقولوهو،العلمأهلمنكثير

فييحصلقدكما-غيرهاأولزحمةخلفهالصلاةيمكنلمإذا:يقولون

خطاه"برجا":لأصلا(1)

خطا."بن":لاصلا(2)

.(534)مسلمأخرجه)3(

.(404)23/:"الفتاوى"فيقريبسياقمنوالاكمال،الاصلمنسقط()4

19



أحيانا-لجامعافييحصلقدوكما،الاوقاتبعضفيالجمع

فيالسنةبهمضت)1(ماعلىاحمدنصوقد،جائزةأمامهفالصلاة

كقيام،لحاجةاعندالرجالتؤمالمرأةألىالانصارية)2(:ورقةأمحديث

تقفلاالمرأةلانخلفهموتقف،يقرؤونلاوهمتقرأكانتإذارمضان

هذافيالمأمومينأنعلىفنص،أمامهمتكونولا)3(الرجالصففي

تكونلئلاوذلك،الحديثفيجاءكماالامامقداميكونونالموضع

علىالمأمومتقدمكانفهنا،أمامهمتكونأوالرجالصففيالمرأة

المرأةمصافةأوالرجالعلىالنساءتقدممنالشرعفيلىأوالامام

.للرجال

صلاةتبطلهلالرجالصففيوقفتإذاالمرأةعنسئلأنهمع

تخرجالتوقفومسائلذلك)4(.فيفتوقفيحاذونها؟الذينالرجال

وجهين.على

ثبت.ماالصوابولعلأونطقت"،نصت":الاصلفيرسمها(1)

والدارقطني:(،1)676خزيمةوابن(،195)داودأبو(722)83حمداأخرجه2()

الرحمنعبدإسنادهوفي(.013)3/:والبيهقي2(،1/30):لحاكموا927(،/1)

393(.-4/938)المنير":البدر"وانظر.جهالةوفيهخلادابن

.فلا"":الاصل)3(

بيلا793(2/):"الانتصار"فيكماصالح:ابناهالامامعنالمسالةذكر()4

27(،)2/":الفروع"وانظر378(،2/):"مسائله"فيكمااللهوعبد،لخطابا

.)العمير(افاده.(2862/):"لانصافاو"
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أبيكمذهبالصلاةببطلانطائفةفقالتذلكفيأصحابهوتنازع

كمذهب،تبطللا:طائفةوقالت،حفصبيوأبكرأبيقولوهو،حنيفة

حالبينالتفريقوهذا.تباعهووالقاضيحامدبيأقولوهو،الشافعي

.وحال

جميعفإن،الاقوالأظهرهوللحاجةالامامعلىالتقدموجواز

يشترطماوكذلكبدونها،وتصلىالعجزعندتسقطالصلاةواجبات

صلاها)1(التيالخوفكصلاة،بدونهويصلىبالعجزيسقطللجماعة

الحاجة،لغيرتجوزلاامورالجماعةالأجلوالتزم،جماعةفيلمجيهالنبي

)3(ومثل)2(.عسفانصلاةفيكمامتابعتهعنالثانيالصفتخلفمثل

القعود،الثانيةالطائفةوانتظار)4(،سلامهقبللهالاولىالطائفةمفارقة

كماالكثير،والعملالقبلةاستدبارومثل)6(.الرقاعذات)5(صلاةفيكما

ذلك.امثاللىإ73[.]قعمر)7(ابنحديثفي

."يلذا":لاصلا(1)

رضيحثمةأبيبنسهلحديثمن84(1)ومسلم4(،131)البخاريأخرجه)2(

عنه.الله

"صقل".:الاصل)3(

الاصل.فيتكررتوانتظار"ه.هومثل"جملة()4

."الصلاة":لاصلا(5)

84(.2)ومسلم(،214)9البخاريأخرجه)6(

)983(.ومسلم(،249)البخاريأخرجه)7(
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منفردافعلهلومماالاماممتابعةلاجليقعدالمسبوقذلكومن

كونهومثل،معهدخلمنتصباأوساجداراهإذاكونهمثل،صلاتهبطلت

مالجماعةالاجليجوزأنهعلىفدل،معهدخلصلاتهاولفييتشهد

للحاجة،الاماميسارعنالمأمومفوقوفهذاومع،ذلكبدونيجوزلا

الامامعلىتقدمهمنلجوازبااحقللحاجةالصفخلفوحدهووقوفه

للحاجة.

الشريعة،أصولتدلذلكوعلىجميعها،النصوصتاتلف)1(وبهذا

وستر،الكعبةواستقبالبالماء،الطهارةمنالصلاةواجباتجميعفان

والسجود،الركوعوتكميل،القرانوقراءة،النجاسةواجتناب،العورة

الواجبهذابدونصلاتهوكانتا،سقطالمصليعنهعجزإذاذلك=وغير

متىلجماعةافكذلكتركها،عنفصلاوقتهاعنالصلاةتاخيرمنخيرا

تركمعلجماعةاوكانت،الواجبذلكسقطواجباتهابتركإلاتكنلم

.وحدهالرجلوصلاةتفويتهامنيخراالواجبذلك

منبالمنعقولهممعأنهموصخرهأحمدمذهبكانولهذا

يتعذرماحلفهيصلىبأنيأمرون،والمبتدعالفاسقحلف[)2(]الصلاة

منذلكونحو،لحجاوطوافوالعيدينلجمعةكاغيرهخلفصلاته

والمبتدعالفاسقذلكخلفتصلىأنالتي،لجماعاتوالجمعا

خطا."تلف":الاصل(1)

اثبت.ماالصوابولعللا""أنه:الاصل)2(

49



.وحدهالرجليصليأنمنخير)1(

كانلمجمالنبيفان،الراشدينخلفائهوسنةلمجيماللهرسولسنةوهذه

المسلمينيامرولا،فيعزلهمذنباكانأنهبعدفيمالهيتبينثمالأميريؤمر

منعكمما":فقالأمرهينفذفلمأميراامركما،خلفهصلوهمايعيدواأن

تركعلىوإصراره")2(.امريينفذمنتولوانأوامريتنفذواأن

صلوهمابإعادةيأمرهم74[]قولم،دينهفييقدحلمجي!النبيأمرتنفيذ)3(

لو"!ع!و:النبيفقالالناربدخولأصحابهامرالذيأمروقد.خلفه

بنوالوليدصلوا.مابإعادةيأمرهمولممنها")4(خرجوالمادخلوها

(فمبئنوأنجيافاسقجاءكم!روان:اللهفانزلولاهمعيطأبيبنعقبة

نإهذا)5(.الصدقةبمنعإليهمأرسلهالذينبمنعخبرهلما6[:]الحجرات

بهم.يصليجماعةمعهكان

ويظلمونيستائرونانهمبعدهيكونونالذينالامراءعنأخبروقد

فنهىهذاومع،حقهمويطلبونحقوقهمالناسيمنعونوانهم،الناس

ثبت.مابها1صوولعلخيرا".ه.تصلىلمانالتي":الاصلفيالعبارة(1)

.أجدهلم2()

يتمع".نع":الاعر)3(

عنه.اللهرضيعليحديثمن(0184)ومسلم(،0434)البخارياخرجه()4

وكيرهما6(01-1/906):"الاوسط"فيوالبخاري(،5184)9احمدأخرجه()5

الدر"فيالسيوطيإسنادهوجود0عنهاللهرضيالخزاعيلحارثاحديثمن

بها0يتقوىشواهدوله19(،)6/:المنثور"
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منهمكانمنإنحتى(،)1إعادةغيرمنخلفهمبالصلاةوأمرقتالهمعن

و!تلوالوقتها،الصلاةيصلواانا!س!ينمروقتهاعنالصلاةيؤخر

لكنلىالاولنقضبالثانيةيأمرفلم)2(.نافلةيجعلوهاوخلفهم

الفرقة.عنوالنهيلجماعةالتحصيل

يوستف،بنلحجاجاخلف-وغيرهعمركابن-أصحابهصلىوقد

أهلمنهؤلاءوأمثالعبيد،بيأابنالمختاروخلف،الخوارجوخلف

فيثبتقدأنهمع،حلفهمالصحابةمنأحديعدولموالفجور،البدع

كذابثقيففيسيكون":قالانهلمجي!النبيعن")3(مسلمصحيح"

الصحابةصلىوقد،الحجاجهووالمبيرالمختار،هوفالكذابومبير".

.بالإعادةالصحابةمنأحديأمرولموهذا،هذاخلف

بإقامةوأمرالصلاةفيالاصطفافللمسلمين!يمالنبيسنوقد

ورأى")4(،الصفخلفلمنصلاةلا":!يمالنبيقالوقد،الصف

هذاومع)5(،الصلاةيعيدانفامره،الصفخلفوحدهيصليرجلا

من(و)1854حجر،بنوائلحديثمن()1846مسلماخرجهفيمامعناهانطر(1)

عنها.اللهرضيسلمةامحديث

عنه.اللهرضيذرابيحديثمن)648(مسلمأخرجه)2(

)3(0)2545(

حديثمن2(202)حبانوابن(،651)9خزيمةوابن(،261)79حمدااخرجه(4)

.(474)4/المنير":البدر"فينقلهحمد.االامامح!نه.عنهاللهرضيشيبانبنعلي

ماجه-وابن(،4)48والترمذي(،682)داودوابو(،00018)حمداأخرجه(5)
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المراةفجعلخلفهما)1(،والمراةاليتيموالصبيمرةبانمسفصلى

معتقفلاانحقهافيالسنةكانتإذ،الحاجةلاجلصفاوحدها

الامامبينسوىفمن؛الامامةلاجلوحدهيقفوالامام،الرجال

ومن،السنةخالف7[ه]قفقدالانفرادفيالمؤتمالرجلوبين،والمراة

الاصطفافانفعلام،السنةخالففقدبحاليجوزلاالفذوقوفجعل

واما،القدرةمعبهماموروحدهالرجلوقوفعن)2(ونهيه،بهمامور

لجماعة،ايدعانمنلهخيروحدهالانسان)3(فوقوفلحاجةامع

اعلم.والله،كثيرةهذاونظائر

؟الصلاةفيالهوامقتل*في

لحيةا:الصلاةفيالاسودينبقتلامر!ي!النبيأن:فالجواب

.(4)والعقرب

ابنوضغفه،وإسحاقحمدأقواه.عنهاللهرضيوابصةحديثمن(4001)

.(474-4/472):المنير"البدر"وانظر.البرعبد

فيووقع.عنهاللهرضيأنسحديثمن)658(ومسلم38(،0)البخاريأخرجه(1)

".بالصبيمرة":الاصل

":الفتاوىمجموع"وانظر،أثبتماالعبارةوجهولعل"ونهىبهأمر":الاصل2()

(0/2558-955).

".بوقوف":الاصل)3(

والنسائي-93(،0)والترمذي(،129)داودوأبو7(،1)78حمدأأخرجه(4)
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ويقتلفيأخذهالنعللىإيذهبانلهيجوز:وغيرهأحمدقالوقد

إليهيحتاجماسائروكذلك.مكانهلىإيعيدهئم،والعقربالحيةبه

!صالنبيأن")1(:الصحيحين"فيثبتمامثل،الافعالمنالمصلي

يسجدينزلثم،ويركععليهيقومفكان،بالناسمنبرهعلىصلى

صلاته.ليتعلمواالناسليراهعليهيقوميصعدثم،بالارض

امامة.حاملوهويصليكانأنه")2(:الصحيح"فيثبتماومثل

معه،الصفوفوتقهقرتالكسوفصلاةفيتقهقرانهعنهثبتماومثل

أمرانه")4(:الصحيح"فيعنهثبتماومثلشيئا)3(.يتناوليدهمدوأنه

ماومثله"القرينمعهفان؛فليقاتلهأبىفان":وقال،الصلاةفيالماربرد

صلاتي،عليليقطعالبارحةعليتغلبالشيطان"أن:قالأنهعنهثبت

ساريةالىأربطهأنوأردت،يديعلىلعابهسالحتىفذعتهفاخذته

فتححتىمشىماومثل")5(.سليمانأخيدعوةفذكرتالمسجد،

قال.عنهاللهرضيهريرةابيحديثمنوغيرهم(،412)5ماجهوابن(،01)3/

235(،1)حبانوابن)986(،خزيمةابنوصححه.صحيححسن:الترمذي

.(1/652):لحاكموا

عنههاللهرضيسعدبنسهلحديثمن(445)ومسلم9(،)17البخاريأخرجه(1)

عنه.اللهرضيقتادةأبيحديثمن(5)43ومسلم5(،1)6البخارياخرجه)2(

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن(109)ومسلم(،401)6البخاريأخرجه)3(

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن5(0)6مسلماخرجه()4

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن(145)ومسلم(،146)البخارياخرجه()5
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.(1)لعائشةالباب

وان)2(الحجابيرفعأنعلياذنك"مسعود:لابنقالماومثل

مسلم.)3(رواية"نهاكأحتىلسواديتسمع

التيالافعالمنالمصليإليهيحتاجماجوازعلىتدلالسنقفهذه

ولا،للحاجةالصلاةفيأبيحتلكق،الصلاةعملجنسمنليست

يخطوخطاكلما-يصليوهو-فرسهمعهبرزةأبووكان.الصلاةتقطع

برربابوقركماقر76[]قإنأحمد:وقال)4(.رهأنبهمعه

خطواتبثلاثيقدرلاهذاأنوغيرهأحمدمدهبوظاهر.باسفلا

يقولهكما-بثلاثقيدهومن.السنةبهمضت)5(كما،فعلاتثلاثولا

متصلة،كانتإذاذاكفإنما-حمدوال!ثمافعياصحابمنيقولهمن

أكثريتصمللمإذا،ثلاثعلىزائدةكانتوإنفيجوزمتفرقةكانتفاذا

أعلم.والله،ثلاثمن

والنسائي6(،10)والترمذي(،229)داودوأبو(،0552)3حمدااخرجه(1)

غريب.حسن:الترمذيقال.عنهااللهرضيعائشةحديثمنوغيرهم(،11)3/

العلل""انظر.بالنكارةالرازيحاتمأبووأعله235(،1)حبانابنوصححه

467().

.!""المحاب:الاصل2()

2(5)916مسلمفيوالحديث!"كرويةانها":الأصل)3(

.(1121)البخاريعندلحديثوا."يتقدم":وتحتملمحررةغير(4)

"نصت".:الاصلفيرسمها)5(
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فصل

الغناء؟سماععنالسؤالوأما*

معه،يذكروماوالشباباتوالدفوفالغناءسماعأن:فالجواب

وجهين:علىعنهيسالالنساءومؤاخاةالنارودخولاللاذنكاخراج

لاولياءسلوكهشرعاللهلىإوطريقوطاعةقربةهوهلاحدهما:

لا؟أمالغالبينوجندهالصالحينوعبادهالمتقينالله

؟حرامأمحلالهوفهلقربةيكنلمإذا:والثاني

يجتمعونالذينفإن؛الثانيةمنظهرووأنفعأهمالاولىوالمسالة

والزهدوالفقرالدينلىإالمنتسبينوأتباعهمالمشايخمنذلكعلى

الزمانوتضييعواللهواللعببابمنذلكيعدونلا،اللهظريقوسلوك

هوبل،وغيرهوالغناءالافراحفيالعامةبعضيلهوكما،ينفعلافيما

والعبادةالزهدلاهلومنهاج،بالدينإليهمالمشارللقؤمظريقعندهم

لمقاماتاأهلالرجالمنالقلوبوذوي،والارادةالسلوكوأهل

فيوالدخول،القلوبصلاحبه)1(قاصدينيفعلونهفإنما،والاحوال

المحبةأهلوجدوتحريك)2(،والمشروبوالرزقالوجدأهلزمرة

أنواعفيهلهمويحصل.وصفهيطولمماذلكأمثاللىإ،بالمحبوب

اثبت.ماصوابهولعل."له"رسمها:(1)

الاصل.فيالعبارةكذا)2(
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المعرفةأهلالرجالمنيعرفهما،الغريبةوالمواردالعجيبةالاحوالمن

.لحالابهذا

الهواء،فيراقصايبقىمنومنهمالهواء،فييصعدمنفمنهم

يسقيهبشرابيؤتىمنومنهمالماء،علىوجائياداهبايصيرمنومنهم

مقاربةبعدالمصباجبهفيوقد)1(بزيتأوالجلساء،منغيرهأوللفتى

الاعجمي،بلسانلحاضرينابعضيخاطبمنومنهمالانطفاء.

لجنيباكالمصروعقالمايدرلمألمحاقوإذا،الخفيالسر)2(ويكاشفه

عليهالمنكرينبعضيسلبمنومنهم،إليهيشيرمنومنهم77[.ق1

لسانهيمسكوقدذكرا،ولادعاءولاقراءةيستطيعلاحتىولسانهقلبه

دهنبلاالناريباشرمنومنهمنكرا.ولاعرفالايقولأنيستطيعفلا

فيتتأجحبالناريبقىبل،الطبيعةأمورمنذلكغيرولاطلقحجرولا

ياخذوقد،يدريلاحيثمنولاذنزعفرانياتيهمنومنهم.وثيابهيديه

هذهأمثاللىإ،سكرةمكانهايجعلويدهمنفتسلتحصاةبيده

مننهاوحقيقةيعرفلامنيظنهاالتيوصفها،يطولالتيالعجائب

الادلةمنصاحبهاولايةعلىدالةوأنها،الصالحينالاولياءكرامات

والبراهين.

نذكرلكن،الموضعهذاغيرفيالمسألةهذهعلىالكلامبسطوقد

أثبت.مايقتضيلسياقو.يرثر""رسمها:(1)

سر".":الاصل2()

101



:عظيمانأصلانيعرفأنيجب.فنقول،لجوابابهذايليقماهنا

محبتهووكرامتهولايتهلىإيوصلاللهلىإطريقلاأنهأحدهما:

إنكنترقل>:لىتعاقالكمالمجيم،اللهرسول(1)بمتابعتهإلاورضوانه

وفي.الاية31[:عمران]آل(ذنولبئلرودغفراللهيحبئكمفاتبعونياللهتحئون

منقال[:الله]ان":ع!م!النبيعنهريرةبيأعن)2("البخاريصحيح"

ماأداءبمثلعبدياليتقربوما،لمحاربةبااذنتهفقد)3(ولياليعادى

فإذا،أحبهحتىبالنوافلليإيتقربعبدييزالولا،عليهافترضت

التيويدهبه،يبصرالذيوبصرهبه،يسمعالذيسمعهكنتأحببته

يبطش،وبييبصو،وبي،يسمعفبيبها،يمشيالتيورجلهبها،يبطش

ترددتومالأعيذنه،استعاذنيولئنلأعطينه،سألنيولئن،يمشيوبي

وأنالموتايكره،المؤمنعبدينفسعنتردديفاعلهأناشيءعن

".منهلهبدولامساءته،اكره

بالفرائض،اللهلىإالتقربهيرسولهبهااللهبعثالتيفالطرق

بالفتح."رسول"وضبطالاصلفيكذا(1)

فليستيصثي"وبيهههيسمعفبي":قولهعدا.منهالمعكوفينبينوما65(.0)2)2(

،1/265):"الأصولنوادر"فيالترمذيلحكيماذكرهاوانما،البخاريفي

،البخاريروايةلىإكتبهمنمواضعفيلمصنفاعزاهاوقداسناد.بلا382(

":الفتاوىمجموع"انظر،الصحيحغيرفيالروايةهذهانمواضعفيوبئن

/2(0،)9313(/.)96

33."بارزني":بعده)3(
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مستحب،او78[]قواجببفعلإلاإليهيتقربلا،بالنوافلالفرائضوبعد

،للعيانوالظاهرةالقلوبفيالباطنةالامورذلكفيو]يستوي[)1(

علىالظاهرةالاسلاملشرائعموافقةالقلوبفيالباطنةالايمانفحقائق

والتابعينالصحابةمنأحدعندمستحبولابواجبليس)2(وما.الابدان

الدينمشايخولاالمعروفينالمسلمينأئمةعندولابإحسانلهم

سليمانبيوأ،أدهمبنوإبراهيم،عياضبنكالفضيل،المتقدمين

هذاحضرمنهؤلاءفيفليس،وغيرهمالكرخيومعروف،نيالدارا

المائةأواخرفيالاسلامفيظهرهذابل،بهمرولاالمحدثالسماع

شيئاببغدادخلفت:الشافعيفيهقالحتى،الدينأئمةفأنكره،الثانية

)3(.القرانعنالناسبهيصدونالتغبير،يسمونهالزنادقةأحدثته

علىبقضيبيضربواأنكانإنماهوالشافعيذكرهالذيوالتغبير

الشبابات)4(أظهرواقدبعديكنلمونحوها،كالمخدةجلدة

هذاعنأحمدالامامسئلولما.المصلصلةوالدفوف،الموصولة

بنيزيدوكذلك.فيهأهلهمعلجلوساعنونهى،بدعةإنه:قالالتغبير

)5(.الائمةمنوغيرهمهارون

أثبت.ماولعله.وينبوا"":الاصل(1)

سقطا.هناكولعل،الاصلفيكذا)2(

.(1)59المنكر"عنوالنهيبالمعروفالامر"فيالخلالأخرجه)3(

."السببات":الاصل(4)

.(391،691-)185"بالمعروف"الامرفيعنهماالخلالذكره)5(
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رجعوامنحضرهالذينمنكانلكن،المشايخمنطائفةوحضره

ولاالسماعفيرقصأنهقطأحاينقلفلمالجنيدوأما،منهوتابواعنه

أولفيالتغبيرحضرإنه:قيلقدبل،وشبالاتدفوفسماعحضر

من:يقولوكان.تركهعمرهاخرفينهو،فيهيقوميكنولم،عمره

اياتيسمعأنه:يعني.بهاستراحصادفهومن،بهفتنالسماعتكلف

اقتصادبغيرالانسانسمعهوماخوف،أوحزنأومحبةمنحالهتناسب

بغيرالرائحةوشم،الفجأةكنظر،والنهيالامرتحتيدخللافهذامنه

زمارةسمعلمااذنهيسدأنعمرابنلمجيمالنبييامرلمولهذا،اشتمام

ذإواجبايكنلمالسدفإن،اذنيهبسدقامع!يمالنبيكانوإنراع)1(،

بطريق!صالنبيذلكفعلوإنما،استماعلاسماعلانه؛ذاك

منلحديثاأهلمنفإن،لحديثايثتتمنقولعلىهذا،الاستحباب

.وغيرهداودبيكأمنكرهو:قال

هذاغيرفيفيهكتبوقدمنتشر،كثيرالسماعمسالةفيوالكلام

منعلىالكلامفيهوذكرلاعادته)2(،الموضعهذايتسعلامماالموضع

منذلكفيلهموأن،والصدقوالدينالخيراهلومنمناحضره

ويثيبه،خطأهلهاللهيغفرالمخطئالمجتهدفان،لأمثالهمماالتأويلات

ابنحديثمن)396(حبانوابن(،4294)داودوأبو(،4)535حمدأاخرجه(1)

ععهماهاللهرضيعمر

-1/162):"الاستقامةو"بعدها(،وما-11/557):"الفتاوىمجموع"انظر)2(

القيم.لابن"السماعمسالةو"(،124
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طلبفيوسعهاستفرغومن.الطاعةمنيفعلهوماقصدهحسنعلى

قدكانوإن،لحينالصااللهعبادمنكاناستطاعمااللهفاتقىاللهرضا

منبالدرهمينالدرهماستحلواكالذين،فيهاجتهدمابعضفيأخطأ

بعضاستحلواوالذين،منهمالنساءمتعةاستحلواوالذين،السلف

صفين"و""الجمل"فيالقتالاستحلواوالذين،المسكرةالانواع

عنأحمدالامامسئلولما.ذلكوغيرالاشعثابنوفتنة"الحرةو"

أهله:عنلهفقيل،حضورهعنونهى،محدثإنه:فقالالتغبير

كله.هذابهميبلغلا:فقالايهجرون؟

إلاحراملاأنه)1(وبيان،رسولهبهاللهبعثالذيالحقبيانفيجب

والدينالعلمأهلمناجتهدمنوأن،اللهشرعهماإلادينولاحرمهما

باجتهادهدينااتخذأو،اللهحرمهمماوهيواجتهادهبتأويلهأشياءفحرم

أمثالهحكمفله،اللهدينمنالامرنفسفييكنولماللهدينمنأنهظن

والدين،العلاممنفيهبماعليهويثنىحقهويعطىالاجتهاد،أهلمن

اجتهادهمعالرسولسنةفيهوخالففيهاخطافيمااتباعهيجزلموإن)2(

أصل.فهذا.وتأويله

بهاللهأمرمافعلسببهايكوناللهأولياءكراماتأن:الثانيوالاصل

الاولياءمنالمقربونالسابقونثم،والمستحبالواجبمنورسوله

أثبت.ماولعلها"وبين):الاصل(1)

لم".منوإن":الاصل)2(
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للمسلمين،حاجةواما،للديقحجةإمايقربفيمايستعملونهاالمتبعون

فيمااستعمالهاماو،مباحةأمورفييستعملونها08[]قوالمقتصدون)1(

)2(.فمحرموالعدوانكالظلمورسولهاللهحرم

السماعلأهلتحصلالتيكالاحوال،بدعةسببهكانماوأما

بهاويغوي،لجهلاأهلالشيطانبهايضلشيطانيةأمورفهي،البدعي

وغيرهالكرسيايةكقراءة،الايمانبحقائقيبطلوهذاوهذا،الغيأهل

أعلم.والله،الشيطانيطردمما

فصل

يحلهلالبدنيليمماوالغلصمة)3(ذبحتإذاالدابةواما"*

اكلها؟

الودجينقطعالتذكيةشرطهلتنازعواقدالعلماءأن:فالجواب

تجرئوهل،فقطاثنينقطعأومنها،ئلاثةقطعأووالمريء،والحلقوم

فوقه؟منالعنقوقطعتالبدنمعالحلقومكانإذاالتذكية

شيئايشترطلم!صالنبيفانذلك؛منشئيشترطلاانهوالاظهر

أنهر"ما:صحتهعلىالمتفقالحديثفيقالبلوجبه،ولاذلكمن

الاصل.فيمحررةغير(1)

ه"محرم":الاصل(2)

.(171)ص"المصباج".لحلقافيالناتئلموضعاوهو،الحلقومراس:الغلصمة)3(
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مقالدمجرىفإذاوالطفر")1(.السنليسفكل،عليهاللهاسموذكرالدم

القطعكانسواء،أبيحاللهعليهسمىوقد،بذلكلحيواناوماتالعنق

ربعة.أوثلاثةأواثنينقطحوسواءدونها،أوالغلصمةفوق

هل)2(،السبعكاكيلةالموتلممبباصابهفيماأيضاوتنازعوا

أنأو،اليوممعظمتبقىنأو،السبببذلكموتهايتبينلاأنيشترط

يمكنأو،حياتهمقأزيدأو،المدبوححياةبقدرمستقرةحياةفيهاتبقى

يزيد؟أن

الدممنهاخرجمتىبلذلك،من)3(شئيشترطلاأنهوالاظهر

الميتبخلافالأحمر،الدموهوأبيحت،لحيامقإلايخرجلاالذي

مذبوحمنإلايخرجفلالجارياالاحمرماوويسود،يجمددمهفان

وذبحماتإذاالميتبل،الذبحقبلميتمقيخرجلا،حياةفيهكانت

لدوقد،والميتلحيابينمعروففرقفهذاأحمر،دممنهيخرجلم

فاعتبر81[]ق"عليهاللهاسموذكرالدمانهرما"!يو:النبيقولعليه

قولهتفسميروهو،الدمإنهار)5(المناطنفعلم،الدمتنهرالتي)4(الأداة

قطعوما،الأوداجفرىما:يقلولم3[]المائدة:(تجتغمالا!ا:لىتعا

عنه.اللهرضيخديجبنرافعحديثمن(1)689ومسلم(،45)89البخارياخرجه(1)

تحريف."للسبعكالكلية":الاصل2()

خطاه"شيئا:الاصل)3(

0"لادلةا":رسمها(4)

."الفاظ":الاصل(5)
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معكالىولو،"الدمأنهرما":قالبل،ذلكغيرولاالمريء،أوالحلقوم

اخر.بدليلحي7نهيعلمحتىبدلكيحللمميتايكونالدمإنهار

دليلمنهاشئعلىليس،لهأقوتقدمتمنذكرهاالتيوالفروق

فيفإن،للناسمعلومالامرنفسفيثابتوصفأيضاهوولا،شرعي

يقوموقد،ويمشيويقومعظيمةحركةالموتبعديتحركماالمذبوحات

لىإرأسهقطعبعدالبدنيظيروقد،قاتلهيمسكالراسقطعبعدالبدن

التائميذبحوقد،مذبوحميتمن1(وهي)،قويةحركاتفهذهاخر،مكان

،والسكرانعليهالمغمىوكذلك،يموتحتىحركتهفتتغيرمنامهفي

عكسا.ولاطردالاالشرعيةالحياةعلىتدللاالحركةنفعلم

فصل

طريىوهوبرايصلونوالناسالجامعطريقفيالصلاةوأما*

تجوز؟هلخارجهمسلوك

لجامع،باالصفوففيهاتصلتإذاالمسلوكالطريقان:الجواب

كانبلالصفوفتتصللمإذاوأماالعلماء،باتفاقصلاتهمصحت

نزاعفيهفهذا،السفنفيهتجرينهرأونافذطريقلجامعاوبينبينهم

وقتمسلوكايكنلمإذاالطريقأنوالاظهرالعلماء،بينمشهور

الصفينبينماتباعدإلاهذافيليسفإنه؛صحيحةالصلاةانالصلاة

.الصلاةوقتبينهماأحداجتيازغيرمن

."وهو":لاصلا(1)
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)1(فصل

؟الحالتلكفيمسلمهوهلعذركرمقا!لاةتاركوأما*

فهووجوبهامعتقدايكنلمإذافهدا،الصلاةتاركأما:الجواب

عليهأوجباللهانيعلمولمأسلمإذالكن،جماعوالابالنصكافر

نأيعلمولاوضوء،بلايصليأنمثلأركانها،بعضوجبأو،الصلاة

اوجباللهنيعلامولاالجنابةمع82[]قيصلياوالوضوء،اوجبالله

إذالكن،لحجةاعليهتقملمإذابكافرليسفهذا،الجنابةغسلعليه

مذهبفيللعلماءقولانفيهالقضاء؟عليهيجبهلالوجوبعلم

عنالمشهوروهوالقضاء،عليهيجب:قيلوغيرهما،ومالكأحمد

حمد.أأصحابمنوكثير،الشافعيأصحاب

فيأحمدعن]و[الظاهر.هووهذاالقضاء،عليهيجبلا:وقيل

يكنولم،الابلمعاطنفيصلىفيمنمنصوصتان،روايتانالاصلهذا

علم)2(.ثمالنهيعلم

ثمالنهيعلاميكنولم،الابللحوممنيتوصاولمصلىومن

منصوصتين.روايتينعلىيعيد؟لاهل،علم

هذانحوسؤالوتقدم(.4-22049/):"الفتاوىمجموع"فيالسؤالهذا(1)

2(.2)ص

."...روايتينعلىيعيد؟هل،علمثم"(:)ففي)2(
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دارفيبوجوبهاجاهلاالصلاةتركإذاالاعادةعليهيجب:وفيل

حنيفة.أبيمذهبمنالمشهوروهو،الحربداردونالإسلام

؟الاعادةعليهفهل،ذلكبتحريمجاهلايفطرهمافعلإذاوالصائم

محظورفعلمنوكدلكاحمد،مدهبفيوجهانهماقولينعلى

جاهلا.الحج

ناقبلالمكلفحقفييثبتهلالخطابحكمأنهذا:صلو

لا:وقيل،يثبت:قيل،وغيرهاحمدمذهبفيأقوالثلاثةفيه؟يبلغه

الناسخ.دونالمبتدايثبت:وقيل،يثبت

إلاالخطابيثبتولاذلك،منشيءقضاءيجبلاأنهوالاظهر

وفوله:[،91:]الانعام(بدغرمنبه-ردم>لأنذ:لىتعالقوله؛البلاغبعد

يكون>لئلا:وقوله1[،]الاسراء:هوسو،(شعثحتئمعذبين>وماكئا

القرانفيهذاومثل[،165]النساء:<الرسلبعدحجتمااللهعلىللتاس

الرسل.تملغهحتىاحدايعاقبلاانهسبحانهبينمتعدد،

مماكثيرايعلامولم،بذلكفامن،اللهرسولمحمداأنعلمومن

الايمانتركعلىيعذبهلمإذافانه،يبلغهلمماعلىاللهيعذبهلمبه،جاء

لىأوالبلاعبعدإلا)2(شرائعهبعضعلىيعذبهلا(فان)1،البلاعبعدإلا

حوى.و

)ف(.من"إلا"وسقطت.أثبتماوالصواب"،"فانهو)ف(:الاصل(1)

."شرائطه":()ف(2)
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قدفانهذلك؛امثالفيعنهالمستفيضة!لمجماللهرسولسنةوهذه

لى:تعاقولهأنظنواأصحابهمن83[]قطائفةأن")1(الصحيح"فيثبت

منالابيضلحبلاهو[187:]البقرة(لأسو!الخيطمن>المحيهـالأثعض

يتبيقحتىيأكلثمحبلارجلهفييربطأحدهمفكانالاسود،لحبلا

ولم،الليلوسوادالنهاربياضالمرادأن!ي!النبيفبينهذا،منهذا

.بالاعادةيامرهم

أدركحتىعمريصلفلمأجنبا،وعمارالخطاببنعمروكذلك

كمافتمرغالماء،يصلحيثلىإيصلالترابأنعماروطنالماء،

بالقضاء)2(.منهماأحدايأمرولم،الدابةتتمرغ

اهربلبالقضاءيامرهولم،يصمللممدةجنبابقيذرأبووكذلك

)3(.المستقبلفيبالتيمم

منعتنيشديدةحيضةألشحاصنيإ:لهقالتالمستحاضةوكذلك

بقضاءيأمرهاولم،الاستحاضةدممنبالصلاةفأمرها.والصومالصلاة

ذلك)4(.قبلتركتما

يصلونالمسلمينمنغابمنكانالكعبةباستقبالأمرلماوالله

تخريجه.تقدم)1(

تخريجه.تقدم)2(

تخريجه.تقدم)3(

تخريجه.تقدم)4(
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بالقضاء)1(.يامرهمولمالخبر،بلغهمحتىالمقدسبيتلىإ

فيالسلميالحكمبنمعاويةتكلمالصلاةفيالكلامحرمولما

شيءفيهايصلحلاهذهصلاتنا"إن:لهوقالجاهلاالتحريمبعدالصلاة

.الصلاةبإمحادةيامرهولم")2(،الادميينكلاممن

كانمنكانالمدينةلىإهاجرحينالحضرصلاةفيزيدولما

ولم،ركعتينيصلون-الحبشةوبارضبمكةكانمنمثل-عنهبعيدا

.الصلاةبإعادةيامرهم

يبلغولم،الهجرةمنالثانيةالسنةفيرمضانشهرفرضولما

ولمالشهر،ذلكفاتحتىالمسلمينمنالحبشةفيكانم!لىإالخبر

.الصيامبإمحادةيأمرهم

مكةلىإالمدينةمنع!النبيلىإذهبوالماالانصاربعضوكان

يؤمرواانقبل،ذلكجوازمعتقداالكعبةلىإصلىقد،الهجرةقبل

للنبيذلكذكرفلما-الشاميستقبلونحينئذوكانوا-الكعبةباستقبال

كانمابإمحادةيامرولم،الشامباستقبالامر،وسلمعليهالله84[]قصملى

صلى.

عن-لجعرانةباوهو-لسئلانه")3(:الصحيحين"فيعنهوثبت

)ف(.منسقطبالقضاء"...قبلتركتما)1(

.()537مسلماخرجه!()

عنه.اللهرضيأميةبنيعلىحديثمن(0181)ومسلم(،1)536البخاري)3(
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عليهنزلفلمابالخلوق،متضفخوهوجبةعليهبالعمرةأحرمرجل

فيواصنع،الخلوقأثرعنكواغسل،الجبةعنكانزع":لهقالالوحي

الحجمحظورفعلقدوهذاحجك".فيصانعاكنتماعموتك

فعلولو،بدمذلكعن)1(!سيمالنبييامرهولم،لجبةالبسوهوجاهلا،

دم)2(.لزمهالعلممعذلك

فيالصئللأعرابيقالأنه")3(الصحيحين"فيعنهوثبت

بعثكوالذي:فقالثلاثا،اومرتينفصل"لمفانكفصلارجع":صلاته

الصلاةفعلمه.الصلاةفييجزينيمافعلمنيهذاغيرأحسنمابالحق

غيرأحسنما":قولهمع،ذلكقبلصلىما]بإعادةيامرهولم،المجزئة

]فهو،باقوقتهالان؛الصلاةتلكيعيدأن[)4(امرهوانما.هذا"

[.باقالصعلاةووقتالذمةبهاتبرألمصلاهالتيوبها،مخاطب

أفاقأوحائضطهرتأوكافرأسلمأوصبيبلغلوأنهومعلوم

ضروجبعدكانوانقضاء،لاأداءالصلاةلزمتهم؛باقوالوقتمجنون

وجوبعلمإذالجاهلاالمسيءفهذا،عليهم)5(إعادةفلاالوقت

".)1()ف(:"على

لاطعام1والصيامبينمخيرأنهفالاصلوالاالفقهاء،لسانعلىجارالتعبيرهذا)2(

.والدم

.(13)صيجهتخرتقدم)3(

)ف(.منبعدهوماهناالمعكوفينبينما)4(

إثم".")ف(:)5(
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عليهتجبولمحينئذ،الطمأنينةعليهفوجبت،الوقتأثناءفيالطمأنينة

قبلها.مادونالوقتذلكالصلاةفيبالطمأنينةأمرهفلهذاذلك،قبل

لمعةتركولمنيعيد)1(،أنالصفخلفصلىلمنأمرهوكذلك

)2(.والصلاةالوضوءيعيدانقدمهمن

،صلاةيكنلمفعلهماانبين"فصللمفانكصل"أولا:لهوقوله

بالاعادةأمرهفلهذا،الطمأنينةبوجوبجاهلاكانأنهيعرفلمولكن

هذا.غيرأحسنلالحقبابعثكوالذي:قاللماإياهاعلمهثمابتداء،

معلحجواوالصيامالصلاةمحظوراتفيلمجيمنصوصهفهذه

لجهل.امعواجباتهاتركوفي،الجهل

يأتلملانهفذلكيعيد؛أنالصفخلفصلىلمنأمرهماو

النبيأمرهحينحقهفيالوجوب85[]قفثبت.الوقتبقاءمعبالواجب

الوقت.مضيبعدبذلكيامرهلم،الوجوبوقتلبقاءع!ي!و

فلأنه؛بالاعادةالماءيصبهالمرجلهمنلمعةتركلمنأمرهماو

باقيا،الوقتوكانالصلاةنسدكمن)3(،الواجبيفعلفلمناسيا،كان

وبعدالوقتفيتكونأنيمكنلا،بعينهلشخصمعينةقضيةفانها

نأفأمرهالماء،يصبهالملمعةرجلرجلفيرأىأنهبمعنى،الوقت

تخريجه.تقدم)1(

يجه.تخرتقدم2()

(.)فمنو]لمثبت"فمن":الاصل)3(

114



.(1)والصلاةالوضوءيعيد

علىيدلفإنما،ونحوهالنار")2(منللأعقابويل":قولهماو

شئ.بإعادةأمر)3(ذلكفيليسالوضوء،تكميلوجوب

المشايخأو،العارفينعنتسقطالصلاةأنيعتقدكانومن

للهنأو،عنهميصليالشيخنأو،أتباعهمبعضعنأو،الواصلين

منكثيرفيذلكمنكثيريوجدكما،الصلاةعنهمسقطتعبادا

)4(ودعوى،المشايخبعضوأتباعوالزهد،الفقرلىإالمنتسبين

قتلوا،وإلابالوجوباقروافان،الائمةباتفاقيستتابونفهؤلاء،المعرفة

تابومن،مرتدينكانواقتلوا،حتىالوجوبجحدعلىأصرواوإذا

قوليأظهرفيذلكقبلتركماإعادةعليهيكنلموصلىمنهم

مسلمينيكونوا]أن[وامامرتدينيكونوااناماهؤلاءفإنالعلماء،

.بالوجوبجاهلين

".جيدحديث:حنبلبنأحمدوقالداود،ابورواه"و)ف(:الاصلفيبعده(1)

الهامشفيالناسخرآهافربمايناسبها،لافالسياق،مقحمةأنهاالظنعلىويغلب

فاقحمها.

اللهرضيعمروبناللهعبدحديثمن2(14)ومسلم6(،0)البخاريأخرجه)2(

عنه.

.(امرا":الاصل)3(

".والمعرفةالمشايخ"(:)ف()4
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يقضيلااسلمإذافالمرتد،الاسلامعنمرتدون]إنهم:)1(قيلفان

ماأسلماإذالكافريقضيلاكماالعلماء،جمهورعندالردةحالتركهما

فيحمدوحنيفةبيومالكومذهبالعلماء،باتفاقالكفرحالترك

والاول،الشافعيكقولالمرتد،يقضيوالاخرى،عنهالروايتينطهر

أظهر.

وطائفةقيس،بنلحارثكالمجي!اللهرسولعهدعلىارتدواالذينفان

لا<ايمنهمبعد!فرواقوم!الئه!دى>كيف:فيهماللهأنزلمعه

معخرجواوالذين،سرجابيبناللهوكعبدبعدها،والتي،الاية86[:عموان

منهاجروالكلىربفإنثم>:فيهمنزلوبدر،يومالكفار

لغفوربغرهامنرئفتوصبروابخهدواثم!نواماتجد

.الاسلاملىإعادوافهؤلاء[011:النحلأ<رحيم

النبيوبايعه،الفتحعامالاسلاملىإعادسرحأبيب!اللهوعبد

يكنلمكما،الردةفيالكفرحالتركمابإعادةمنهماحدايامرولم!و)2(.

الاسوداتبعواكثيرخلقحياتهفيارتدوقدأسلموا.إذاالكفارسائريأمر

إلايكونلاوالمرتد،الاسلامدينعنمرتدينكانوا"إنهم:الاصلفيبعده(1)

منمعكوفينبينالرسالةوبقية،الاصلفيالرسالةانتهتوبه"اعلمواللهكافرا،

)ف(.

وصححه(74)3/:لحاكموا(،04)67والنسائي2(،685)داودأبوأخرجه2()

ابيه.عنسعدبنمصعبحديثمن4(0)7/:والبيهقي،مسلمشرطعلى
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ولم،الاسلاملىإأولئكوعاد،اللهقتلهثم،اليمنبصنعاءتنباالذيالعنسي

الصديققاتلهمكثير،خلقواتبعه،الكذابمسليمةوتنبا.بالاعادةيؤمروا

أحدايأمرولم،الاسلاملىإمنهمبقيمنأعادواحتىموتهبعدوالصحابة

موته.بعدالمرتدينسائروكذلكبالقضاء،منهم

أحدايأمرولم،الاسلاملىإعادواثمارتدواقدالبواديأكثروكان

ن!فروألفذينقل>:لىتعاوقوله.الصلاةمنتركمابقضاءمنهم

كافر.كليتناولى38[]الانفاد:(سلفقدمالهريغفرينشهوأ

وقد،بالوجوبجهالابل،مرتدينيكونوالمهؤلاءإن:قيلوإن

الوجهعلىالصلاةيستأنفونأنهمهؤلاءحقفيالاظهرأنتقدم

لوجوبها.معتقدغيرتركهامنحكمفهذا.عليهمقضاءولا0المأمور،

عليهذكرفقد:التركعلىإصرارهمعوجوبهااعتقدمنماو

فروعا:الفقهاءمنالمفرعون

حمد-ووالشافعيمالك-جمهورهمعند)1(يقتلهذاأحدها:

المسلمين؟كفساقفاسقاأومرتدا،كافرايقتلفهليقتلحتىصبرواذا

حمد.أعنروايتينحكيا،مشهورينقولينعلى

كانفإن،فاسدةفروعوهي،الصحابةعنتنقللمالفروعوهذه

تركهاعلىيصرأنيمتنعلوجوبها،معتقدا،الباطنفيبالصلاةمقرا

أثبت.ماالصوابولعل"فقيل"(:)ف(1)
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لمولهذا؛وعادتهمادمبنيمنيعرفلاهذا،يصليلاوهويقتلحتى

له:ويقالوجوبها،يعتقدأحداانيعرفولا،الاسلامفيقطهذايقع

،بالوجوبإقرارهمعتركها،علىيصروهو،قتلناك1(والا)تصللمإن

.الاسلامفيقطيقعلمفهذا

مقراالباطنفييكنلم،يقتلحتىالصلاةمنالرجلامتنعومتى

كما،المسلمينباتفاقكافروهذابفعلها،ملتزماولابوجوبها،

النصوصعليهودلتهذا،بكفرالصحابةعنالاثاراستفاضت

رواه"الصلاةتركالاالكفروبينالعبدبينليس":!ي!كقوله؛الصحيحة

فقدتركهافمن؛الصلاةوبينهمبينناالذيالعهد":وقوله)2(.مسلم

)3(.كفر"

منشيئايرونلامحمداصحاب"كان:شقيقبناللهعبدوقول

حتىتركهاعلىمصراكانفمن")4(.الصلاةإلاكفرتركهالاعمال

نحوهتيوسيا،المؤلفعليهدرجاسلوبوهذا،السياقيستقيموالا""بحذف(1)

مواضع.عدةفي

هبنحوهعنهاللهرضيجابرحديثمن)82()2(

ماجهوابن(،4)63والنسائي2(،126)والترمذي(،22)379حمدأاخرجه)3(

:الترمذيقال.عنهاللهرضيبريدةحديثمنوغيرهم(،541)4حبانوابن(،01)97

6(:13)7/:"الفتاوى"فيالمصنفوقال،لحاكماوصححه،غريبصحيححسن

74(5)ص"الصلاة-العمدةشعرح)فيمسلمشرطعلىوصححه.ثابتهو

البدر".الصحيحرجالرجالهبإسناد:الملقنابنقال2622(.)الترمذيأخرجه(4)

893(.)5/:المنير"
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بوجوبها،مقرامسلماقطيكونلافهذا،قطسجدةللهيسجدلايموت

لىإتامداعهذا،القتليستحقتاركهاأنواعتقاد،الوجوباعتقادفان

ولمقادراكانفإذاالمقدور،وجوديوجبالقدرةمعوالداعيفعلها،

لعقابالتاموالاعتقاديوجد،لمحقهفيالداعيأنعلم،قطيفعل

توجبمورأحيانايعارضهقدهذالكن،الفعلعلىباعثالتارك

أحياناهوتفويتهاتها،واجبابعضوتركتأخيرها

هذاعلىويموت،قطيصليلاتركهاعلىمصراكانمنفأما

،تارةيصلون(1)الناسأكثرلكنمسلما؛يكونلافهذا،والتركالاصرار

الوعيد،تحتوهؤلاءعليها،يحافظونليسوافهؤلاء،تارةويتركونها

النبيعنعبادةحديث(":السنن"فيالذيالحديثفيهمجاءالذينوهم

من،والليلةاليومفيالعبادعلىاللهكتبهنصلواتخمس":قالانه!يم

عليهنيحافظلمومن،الحهنةيدخلهأناللهعندعهدلهكانعليهنحافظ

له(")2(.عهفرشاءوإنعذبهشاءإن[لله،عندعهدلهيكنلم

لى.تعااللهأمركمامواقيتها،فييصليهاالذيعليها:فالمحافط

ممثميئةتحتفهذاتها،واجبايتركأووقتها،عنأحيانايؤخرها)3(والذي

.للصلاةالتاركين:يعني(1)

ماجهوابن،تم164)لنسائي1و(،0241)داودوابو(،2)3926حمداأخرجه(2)

وابنالبرعبدابنصححهلحديث1وهوغيرهم(،1732)حبانوابن(،1041)

293(.-938)5/:المنير"البدر"انظر.الملقنوابنحبان

.السياقليستقيم"ليس"حذفوالصواب."0.ليسوالذي")ف(:)3(
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فيجاءكما،فرائضهبهايكملنوافللهذايكونوقد،لىتعاالله

[)1(.لحديثا

الهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهالحمد

)2(.وسلموصحبه

!!!

.(611)صولهو()فمنالاستدواكآخر(1)

لشةالحجةذي)كذا(عشرينسادسفي"وكتب:الأصلنسخةاخرفيجاء)2(

الفضلبيبنعيسىبنمحمدالفقيريدعلى،وسبعمائةوعشرينثمان

".المسلمينولجميعولوالديهلهاللهغفرالشاقعي،
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[لقرمانية

صحصحالنميلبسفيفتياجوابه[3]ق





لرفصصالرآتج!إلله

كريمياأعنرب

لبسفيتكلمارجلينفيلمسلميناعلماءالدينأئمةيقولما

فيتحزمالتيالحياصة:مثل،حربهاكةوفي،التهوفيع!يم،اللهرسول

،والنشاب،والقوس-الكنانةوهي-والتركاش،والسيف،الوسط

والغنم.،لخيلوا،والبغال،لجمالوا

منوغيرهلمهماز،وا،لخفوا،الجوشن:مثلالقماشمنوملابسه

كثيرا؟شيئاذلكمنيجمعكانوهلذلك؟يتخذكانهل،الحربالة

الذهبمن،ذلكمنويحرميباحوماأيضا،أصحابه(1)لباسهوفي

لحرير؟واوالفضة

وسلم.والهمحمدسيدناعلىاللهوصلى5،وحدللهالحمد

العالمين.ربللهالحمد

هيالتي،والكنانة،والقوس،والرمح،السيفيتخذ!م!والنبيكان

جلود.منوهي،للنشاب)2(الجعبة

والمغفر.-،الخوذةهيالتي-البيضةرأسهعلىيلبسوكان

والزردية.السردية:لهايقالالتي،الدرعبدنهوعلى

تضبيب.لعلهااو،ليبدافيما"صح"فوقهاوكتب،الاصلفيضبطهاكذا(1)

عليها.مضروبأنهايظهرلكنمن""كلمةبعدهاكان)2(
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القباء)1(،نحوهوالذي،والفروج،والجبة،القميصويلبس

أيضا.القباءولبس،والفرجية

واشترىوالرداء،الازارولبسالكميق،ضيقةجبةالسفرفيولبس

بإذنه.أيضاالسراويلاتيلبسونوكانوا،سروايلرجل

تسمى:التيالنعالويلبسعليهما،ويمسحالخفينيلبسوكان

التواسم.

وكانأيضا،البغلةوركبلحمير،واوالابلالخيليركبوكان

خلفه،يردفوكاد،ويطردهمسرجا،وتارةعريا،تارةالفرسيركب

دابة.علىثلاثةفيكونون،وقدامهحلفهيردفوتارة54[]ق

أيضا.الغنميتخذوكان

أيضا.الرقيقلهوكان

شئالامورهذهمنالواحدالوقتفيملكهفييجتمعيكنولم

درعهخلفيسير.شيءإلاذلكمنعندهيكنلمماتلمابلكثير،

لاهله.ابتاعهاشعيرٍمنوسقاثلاثينعلىيهوديعندمرهونةوكانت

ختن-لحارثابنعمروعن")2(البخاريصحبح"وفي

!ي!اللهرسولتركما":قال-الحارثبنتجويريةاخيلمجيماللهرسول

فيالبخاريكلاممننقلهوسياتي)فرج(.لعروس""تاج.خلفهمنشقوفيه(1)

الصحيح.

)2((4614).
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البيضاء،بغلتهالاشيئاولاأمة،ولاعبداولاهما،درولاديناراموتهعند

".صدقةجعلهاوأرضا،ويملاحه

!واللهرمصلتركما":قالتعائشةعن()1"مسلمصحيح"وفي

.بشيء"اوصىولابعيرا،ولاشاة،ولاهماً،درولادينارا

يهوديعندرهنودرعهمات!يماللهرسولأن:عباسابنوع!

لاهله.اخذهشعير،منصاعا-بعشرين:وروي-بثلاثين

صحبح.حسنحديث:الترمذيوقال)2(،السننأهلرواه

مناشترى!يماللهرسولان:عائشةعن")3(الصحيحين"وفي

حديد.منلهدرعاورهنه،اجللىإطعامايهودي

النبيرهنقد:قالمالكبنانسعن)4(""البخاريفيوكذلك

بشعير.درعه!و

إبل،ولاخيل،عندهيكنلمالموتحينانهتبينالاحاديثفهذه

،مرهونالسلاحوبعض،والسلاحالبعلةتركوانما،رقيقولا،غنمولا

متفرقة.اوقاتفيالامورهذهملكولكن

)1(.)1635(

ماجهوابن(،1564)والنسائي،صاعا"بعشرين":ولفطه(4121)الترمذياخرجه2()

وغيرهما.2(95)89حمدوا(،192،6744)6البخاريايضاوأخرجه(.2)943

.(61)30ومسلم(،02)68البخاريأخرجه)3(

(4)8(052)0
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فرسرلهفيكون،ذلكمقالواحدعندهيكونكانانهوالمعروف

واحد!.وناقةواحد،

ولم)1(.الملوكبعضلهأهداها،واحدةبغلةإلاالبغالمنيملكولم

ألا:لهقيل،البغلةلهأهديتلمابل.العرببارضمشهورةالبغالتكن

")2(.يعلمونلاالذينذلكيفعلانما":فقاللحمر؟اعلىالخيلننزي

انهعنهيذكرلموالقوس!،والرمحكالسيف،السلاجالاتوكذلك

واحد.مناكثرلنفسهيقتنيكان

لاشاة،مئةلناان":وقال،شاةمئةاقتنىأنهرويفقد؛الغنمماو

")3(.أخرىمكانهاذبحنابهمةالراعيولدفكلماتزيد،أدنريد

"السيف":فيفقال،كتابهفيالحربالاتتعالىاللهذكروقد

ضربوأولأغناقفوقفاضربواالرعبلذلىكفرواقلوبفي>سالقى

(الرقابفضربالذينكفرواالقيتمفاذا>:لوقا.[21:]الانفال(نجان!لمحهم

بالسيف.هوالاصابعوبنانللأعناقالضربوهذا61[.:]العنكبوت

.(4811)([البخاريصحيح"فيكماايلةملكهو(1)

النسائي2(،)565داودبوو)93438(،شيبةبياوابن)785(،حمدأأخرجه)2(

اللهرضيطالبأبيبنعليحديثمنوغيرهم()4682حبانوابن0358(،)

صحيح.واسناده.عنه

لحاكم:وا(،5401)حبانوابن(،1)43داودوأبو(،63841)حمدأاخرجه)3(

بنلقيطحديثمنوغيرهم3(.30)7/:والبيهقي،إسنادهوصحح(011)4/

عنه.اللهرضيصبرة
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قوؤمنستطعتممالهم>وأعذوا:والنعثمابالقوسفيوقال

عقبةعن)1("مسلمصحيح"وفي61[.:]العنكبوت(الجلزباطومف

منشتطعتصمالهم>وأعذواالمنبر:علىقرا!شيمالنبيانعامرابن

القوةانألا،الرميالقوةإنالا":قالئم(لجلرباطومفقؤؤ

."الرميالقوةإنألا،الرمي

تومواوأنواركبوا،ارموا":قالانهايضاعنه"مسلمصحيح"وفي

منا".فليس!نسيه[ه]قهثمالرميتعلمومنتوكبوا،أنمناليأحب

جحدها")2(.نعمةفهي":روايةوفي

)1(.)1791(

:الاولفالشطر:حديثانوهماواحد،حديثٍمساقاللفطهذاالمؤلفساق2()

،(00731)حمدأأخرجهتركبوا"أنمناليأحبترمواوأنواركبوا،ارموا"

ماجهوابن)3578(،والنسائي(،1)637والترمذي(،52)13داودبوو

عنه.اللهرضيعامربقعقبةحديثمنوغيرهم59()2/:لحاكموا(،1181)

وقال،صحيححسقحديثهذا:الترمذيفيهقاللحديثوا،اختلافسندهوفي

منا"فليسرنسيهثمالرميتعلمومن":المانيوالشطرالاسناد.صحيح:لحاكما

أيضا.عقبةحديثمن(191)9مسلماخرجه

السنن""فيالمتقدمعقبةحديثمنجزءجحدها"نعمةفهي":ية1رووقي:وقوله

بياحديثمنجاءالمؤلفولفظ.كفرها":قالأوتركهانعمة"فإنها:بلفظلكن

بغداد":تاريخ"فيو]لخطيب(،1/791):"الصغير"فيالطبرانيأخرجههريرة

منكر.حديثهذا939(:)"العلل"فيالرازيحاتمابوقال.وغيرهم(524)7/
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بشئءالدهيمتلوئكمءامنواالذينيأئها>:لىتعااللهقال،الرماحوكذلك

بالرماجفسرتقد.61[:العنكبوتأ<ورماحكميذيكئم-تنالهالصيدمن

أيضا.بالنشابوفسرتباليد،المتصلة

لبوسيصنعة>ولخئهداود:قصةفيلىتعاقال،الدرعوكذلك

08[.الانبياء:1<بأسكمئنفحصنكملم

لهوأفاوالظيرمعه-أؤفطيخبالفضلامنادادثدءائتنا>ولقد:وقال

فكالى1[.1-01أسبا:(المردوقدزفىشبغمزعلأن!الحديد

)1(.العجينبمنزلةيدهفيالحديد

وأفخاذ.أيديلهاتكونالتيالكاملةالدروعهي:والسابغات

منلكؤوحعلظنلاخفسممالكمخردلهو>:تعالىوقال

نقيكموسربيللخرتقي!مسرسللكئموجعلأتحئنالحسال

81[.:العحل1(قمتلموتلعلكغ-علس!تمنعمتهسمباس!تمكذلك

مفرقا.!يمالنبيعنالاحاديثفيالامورهذهذكرجاءوقد

لمجي!النبيكان:قالأنسعن")2(الصحيحين"ففي؛السيففأما

الدر"فيكما،لحسناعنحاتمأبيوابن،عباسابنعنالمنذرابنأخرجه(1)

.(5/274):المنثور"

.(023)7ومسلم(،6)330البخاريأخرجه(2)
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المدينةأهلفخولقد.الناسجودو،الناسشجعو،الناساحسن

الخبر،المشبراوقدلمجيو،النبيفاستقبلهم،الصوتنحوفخرجوافرعا،

لم":يقولوهوالسميف،عنقهوفيعري،طلحةلابيفرسعلىوهو

لبحر".إنه":قالأو.لبحرا"وجدناهان":قالثم.تراعوا"لمتراعوا،

بدر.يومالفقار"ذا"سيفهتنفل!ك!يماللهرسولأن:عباسابنوعن

")2(.حسقحديث":وقال1(.)والترمذيماجهوابنأحمدالامامرواه

منمنزلاسيفاكانالفقار"ذا"أنالناسبعضيذكرهماماو

باتفاقكذباهذافكلبه=قاتلإذايطولوكان،لعليكاننهوالسماء،

الامور)3(.بهذهالمعرفةأهل

=اسيافسبعة!يوللنبيكانأنهمنالناسبعضيذكرهماوكذلك

له)4(.اصللا

لحاكم:اخرجهو28(5)80ماجهوابن(،1561)والترمذي2(،44)5حمدأ(1)

وصححهه(2141/)

غريبهحسن(:584)7/:الممير"البدر"و،الترمذيمطبوعةفي2()

للمصنف.73(38/8،)5/:"السنةمنهاج"انظر)3(

لاواحد،وقتفيأسيافسبعةع!ؤللنبياجتمعتانهينفيالمصنفأنالظاهر(4)

اسماءواحدغيرذكروقد.اسيافتسعةأوسبعةعمرهمجموعفيملكقدأنه

،الطبريللمحب(174)ص"السيرةخلاصة"انظر.تسعةنهاو!ك!ي!النبيسيوف

.(013)1/:المعاد"و"زاد،جماعةلابن97()صو"المختصر"
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عمرابنعنويذكو")1(:صحيحه"فيالبخاريفقال؛الرمحوأما

والصغارالذلةوجعلزمحي،ظلتحترزقيجعل":ع!يمالنبيعن

".أمريخالفمنعلى

اللهرسولقال:قالعمرابنعن")2(مسنده"فيأحمدالإمامرواه

وحدهوتعالىتباركاللهيعبدحتىبالسيفالساعةيديبينبعثت":لمجيم

والصغارالذلةوجعل،رمحيظلتحترزقيوجعلله،شريكلا

".منهمفهوبقومتشبهومن،أمريخالفمنعلى

بعضه.داودأبوروى

عنالاتهأسماءفيجامعاحديثامعجمه")3("فيالطبرانيروىوقد

)1(

)2(

)3(

)1492(.حديثقبل

بياوابن،المصنفذكركمامختصرا(3104)داودابوخرجهو(.4115)رقم

عبدطريقمنوغيرهم231()"المشكلشرح"فيوالطحاوي(،1)7479شيبة

به.عمرابنعنالجرشيمنيببيأعن،عطيةبنحسانعن،ثوبانبنالرحمن

الامامبهاحتجوالحديث.عليهالحديثومدار،فيهمختلفثوبانابنوفيه

السير([:"فيالذهبيوقال926(،1/):الاقتضاء""فيالمصنفوجودهاحمد،

الاحياء":تخريجفي"العراقيوصححه.صالحإسناده(:1/905)5

سندهضعفلكن282(0/15)":الفتح"فيحجرابنوحسنه217(،)1/

تقويتهلىإومال،ثوبانابنأجلمن(704ع):المقاصد""فيالسخاوي

.طاووسمرسلومن،وأنسهريرةبيوحذيفةحديثمنشواهدفله،بشواهده

5(464)3/:التغليق"و"(،611)6/:"الفتح"قيلحافظاحسنهوالمرسل

-هذا"381(:)8/:والنهاية""البدايةفيكثيرابنقال(.11/111):الكبير""
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فضة،منوقبيعته،فضةقائمتهسميفلمجي!اللهلرسول"كان:قالعباسابن

كنانةلهوكانتالسداد،:يسمىقوسلهوكانالفقار،ذا:يسمىوكان

،الفضولذات:تسمىبالنحاسموشحةدرعلهوكانت،لجمعا:تسمى

لهوكان(،1الدق!):يسمىمجنلهوكانالنبعاء،:تسمىحربةلهوكانت

لهوكان،السكب.يسمىادهمفرسلهوكانالموجز،.يسمىابيضترس

دلدل،لها:لد56[]قشهباءلغلةلهوكاذتالراج)2(،:يسمىلصرج

لهوكانيعفور،:يسمىحمارلهوكانالقصواء،:تسمىناقةلهوكانت

(4)ركوةلهوكانتالنمر،:تسمىعنزةلهوكانتالكرد)3(،:يسمىبساط

يسمى:مقراضلهوكان،المرآة:تسمىمرآةلهوكانتالصادر،:تسمى

)5(".الموت:يسمىشوحطقضيبلهوكان،لجامعا

مجمع"وانظر.بالوضعمتهم،عروةبنعليسعدهوفي:أقوله"جداًغريب-

.(224)5"الضعيفةالسلسلةو"32-326(،5)5/:الزوائد"

وفي،"الدقن"كثير:وابننيالطبراوعند،"مخطوط-الزادو"الاصلفيكذا(1)

."الدفن":"لمجمعا"

وفي."الداح"كثير:وابننيالطبراوفي."مخطوط-الزادو"الأصلفيكذا)2(

..""الداح:"لمجمعا"

الكر"."كثير:وابنوالمجمعنيالطبراوفي."مخطوط-الزادو"الاصلفيكذا)3(

."زكوة":الاصل(4)

المجمعوفي،"المشوق":نيالطبراوفي."مخطوط-و"الزادالاصلفيكذا5()

"."الممشوقكثير:وابن
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اللهرسولقال:قالعباسابن!ت")1(البخاريصحيح"وفي

نإاللهم،ووعدكعهدكأنشدكنيإاللهم":قبةفيوهوبدريوملمج!)2(

".اليومبعدتعبدلمشئت

علىلححتفقد،اللهرسولياحسبك:فقال،بيدهبكرأبوفاخذ

الذبر!ويوئونتجمعسئهزم>:يقولوهوفخرج،الدرعفيوهو،ربك

46[.45-]القمر:مز(وأدهيلساعةومؤعدهمالثاعةبل

")3(.درعينبينأحديومظاهر!ي!النبيأن":السنقاهلوروى

جرحعنسئلأنهسعد)5(:بنسهلعن")4(الصحيحين"وفي

ربامحيته،وكسرت!ص،اللهرسولوجهجرح:فقالأحد؟يوم!ي!النبي

تغسل!اللهرسولبنتفاطمةفكانت.رأسهعلىالبيضمةوهشمت

فاطمةرأتفلما.بالمجنعليهايسكبطالببيأبنعليوكان،الدم

صارحتىفاحرقتهحصير،قطعةاخذتكثرةإلاالدميزيدلاالماءأن

)1(.)1592(

الأصل.فيتكررت)2(

852(،)9"الكبرى"فيوالنسائي(،2ه09)داودوأبو(،1ه272)حمدأأخرجه)3(

قال.عنهاللهرضييزيدبنالسائبحديثمنوغيرهم(46)9/:لبيهقيو

ثقاترجالهصحيحإسنادهذا"(:511)2/:"الزجاجة"مصباجفيالبوصيري

".البخاريشرطعلى

.(0917)ومسلم(،1192)البخاريأخرجه(4)

خطأ.أسعد"":لأصلا(5)
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".الصحيحين"فياخرجاه."الدمفاستمسكلجرحباالصقتهثمرمادا،

راسهوعلىالفتحعامدخل!م!واللهرسولنمالكبننسوعن

الكعبة،باستارمتعلقخطلابن:فقالرجلجاءنزعهفلماالمغفر،

)1(."الصحيحين"فياخرجاه".اقتلوه":فقال

اللهرسوللىإالثيابأحبكان:قالتعنهااللهرضيسلمةأموعن

")3(.حسنحديث":الترمذيوقال)2(،السننأهلرواه.القميصع!يم

قميصكميدكان:قالتيزيدبنتأسماءعنأيضاالسنناهلوروى

")5(.حسنحديث":الترمذيقال)4(.الرسغلىإ!م!واللهرسول

اللهرضيمخرمةبنالمسورعنوغيرهما")6(الصحيحين"وفي

قالشيئا.محرمةيعطولم،أقبية!ي!اللهرسولقسم":قالأنهعنه

5()1357ومسلم(،)1846البخارياخرجه(1)

ماجهوابن(،1762)والترمذي(،204)5داودوأبو2(،)5966حمداأخرجه2()

الاسناد.صحيح:لحاكماقال.وغيرهم(4291/):لحاكموا)3575(،

مننعرفهإنما،غريبحسن"(:41/)13:"الاشرافتحفةو"،المطبوعةفي)3(

".بهتفردالمؤمنعبدحديث

،()5879"الكبرى"والنسائي(،)1765لترمذيو(،04)27داودأبوخرجه(4)

مختلف،حوشببنشهرسندهوفي)2284(."مسنده"فيراهويهبنواسحاق

".غريبحسن"2(:11/64)":الاشرافتحفةو"،المطبوعةفي()5

.(01)58ومسلم2(،)995البخارياخرجه)6(
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ادخل:قال.معهفانطلقت!،اللهرسعوللىإبناانطلقبنييا:مخرمة

هذاخبات":فقالمنها.قباءومحليهإليهفخرج،فدعوته:قال.ليفادعه

".مخرمةرضي:قال.إليهفنظر:قاللك".

ذكروكذلك.مشهورةكثيرةأحاديثفيلهوالرداءالازاروذكر

القميصه

النبياتى":قالاللهعبدبنجابرعن")1("الصحيحينفيمامثل

ركبتيه،علىووصعفاخرجبهفامر،قبرهدحلبعدمابيابناللهعبدع!ي!

أعلم.للهو".قميصهلبسهو،ريقهمنعليهونفث

ابنهجاءأبيبناللهعبدتوفيلما:قالعمربناللهعبدعنوفيهما)2(

وصل،فيهأكفنهقميصكأعطنياللهرسوليا:فقاللمجي!اللهرسعوللىإ

فوغفلمافاذنا"[ه7]قفوكت"إذا:وقال،قميصهفاعطاه.لهواستغفرعليه

تصليأناللهنهاكقدليس:فقالعمرفجذبه.عليهليصليفجاء،بهاذنه

ستعيننستتغقرلهتمإنلا!ممستغقرلهتمأوالم>آستبر:فقال؟المنافقينعلى

ماتمنهمعلى+احدولاتصل>:فنزلت.08[:]التوبة<)3(المالئهيغفرفلنمسص

عليهم.الصلاةفترك84[.:]التوبة(قترهءفىولائقمأبد!ا

)2773(.ومسلم(،5957)البخارياخرجه(1)

.(0042)ومسلم(،1)926البخاريأخرجه(2)

.<لهمللهيغفرظنميةستعينلهمنستتغفر>إن:الاصلفيتكررت)3(
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بنالمغيرهعن")1(الصحيحين"ففي؛الكمينالضيقةالجبةماو

4؟"ماأمعك":فقالسفر.فيليلةذات!والنبيمعكنت:قالشعبة

ثم.الليلسوادفيعنيتوارىحتىفمشىراحلتهعنفتزل.نعم:قلت

،صوفمنجبةوعليهويديهوجههفغسل،الاداوةعليهفأفرغتجاء،

فذهب،شاميةجبة:روايةوفي-منهاذراعيهيخرجأنيستطعفلم

فغسل،الجبةسفلمنيديهفأخرج-ضيقينفكاناكميهمنيديهيخرج

فإنيدعهما".فقال.خفيهلانزعأهويتثم،براسهمسحثمذراعيه

عليهما.فمسج."طاهرتينأدخلتهما

:قالأنهعامربنعقبةعن")2(الصحيحين"ففي؛الفروجماو

،انصرفثم،فيهصلىثم!لبسهحرير،فروج!واللهلرسولأهدي

وانما".للمتقينهذاينبغيلا":قالثم،لهكالكارهشديدانزعافنزعه

حريرا.لكونهنزعه

منشقلهالذيهو:ويقالالقباء،هوالفروج:البخاريقال

)3(.خلفه

سئل:قالعمرابنعن")4(الصحيحين"ففي؛وغيرهالسراويلماو

القميص،يلبسلا":فقال؟الثيابمنالمحرميلبسما:!شيهاللهرسول

274(.)ومسلم(،)9957البخارياخرجه(1)

2(.0)75ومسلم375(،)البخارياخرجه2()

000حريروفروجالقباءباب(21)،اللباسكتاب،الصحيح)3(

5(1)177ومسلم(،2451)البخاريأخرجه(4)
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."لخفافالاو،السراويلاتلاو،نسالبرالاو،ئمالعمالاو

وهناكسراويلرجلاشترى!يمالنبيأنداود")1(:أبيسنن"وفي

قضاء".أحسنهمالناسخيرفان،وأرجحزن":فقالبالاجر،يزنوزان

".سراويلاشترىأنه":لفطوفي

ومع،السراويلالقميصمعيلبسأنالافضلالعلماء:قالوقد

تبديالسراويللانالازار؛يلبسالمنكبينعلىيكونالذيالرداء

الرداء.يسترهولا،ذلكيستروالقميصالاعضاء،حجم

وربما،القطنمنينسجماصحابهو!يمالنبييلبسهمااغلبوكان

الأصبهانى)2(الشيخأبوروىكما.وغيرهالصوفمنينسجمالبسوا

علىراشدبنالصلتدخل:قاللايوب)3(جليسبىعنصحيحبإسناد

،(54)29والنسائي(،013)5والترمذي(،091)89حمدأوأخرجه)3338(.(1)

قيسبنسويدحديثمنوغيرهم(291)4/:لحاكمو]222(،0)ماجهوابن

الاسناد.صحيح:لحاكماوقال.صحيححسن:الترمذيقال.عنهاللهرضي

زوجاشترىيقالكما"هذا(:494)2/":النهاية"فيقال"سراويلرجل":وقوله

منإلسراويللان؛سراويلرجلييريد،زوجانهماوانما،نعلوزوج،خف

".الرجلينلباس

زوائد-الزهد"فيالمباركابنواخرجه(.701)ص"وادابهالنبياخلاق"في2()

.."..الصلتأنرجلحدثني:قالزيدبنحماد":وفيه22()4حماد"بننعيم

فيوكذا"ايوببنجابر":(1/431):لمعاد"ازاد"فيو"،أيوببن":الاصل)3(

الشيخ.أبيكتابمنوالتصحيحخطا،وكلاهماهالمخطوط
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،صوفوعمامةصوفوإزارصوفجبةوعلمهسيرينبنمحمد

الصوفيلبسونأقواماأنأظن:وقال[]سيرينبنمحمدمنهفاشمأز

اللهرسولأن:أتهملامنحدثنيوقد،مريمبنعيسىلبسهقد:يقولون

تتبع.انأحقنبيناوسنة)1(،واليمنيةوالقطنالكتانلبمصقد!ص

دائماالصوفلبسأنيرونأقواماأنبهذا:سيرينابنومقصود

نأيرونقواماأأنكماوتعبدا،تزهداذلكفيتحرون،غيرهمنأفضل

فيتحرون،غيرهمنأفضلدائماالطيباتمنوعيرهاللحمأكلترك

يرواحتىلهم،اللهأحلماطيباتأنفسهمعلىويحرمونذلك،58[]ق

ذلك.ونحو،التاهلمنافصلالتبتل

الله،كلامالكلامخيرانيعلمانيجببل،وضلالخطأوهذا

كان!صالنبيأن")2("الصحيحفيثبتكمامحمد.هديالهديوخير

الهديوخير،اللهكلامالكلامخير"إن:فيقولبهذالجمعةايوميخطب

[".]ضلالةبدعةوكلمحدثاتها،الأموروشرمحمد،هدي

لصبتنحرصموالاءامنواالذينناا>:لىتعااللهأنزلهؤلاءمثلوفي

رلفتكممما!صا!ائمعتدينلايحباللهإنولاتعتدوالكماللهلصلما

88[.87-:]المائدة(به-مومنوتأنتصالدىاللهواتقوأصنلأطيحأالثه

".والقطنوالصوفالكتان":الزاد""وفي،""اليمنةالشيخبيأعند(1)

عنه.اللهرضيجابرحديثمن)867(مسلمأخرجه)2(
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لىإرهطثلاثةجاء:قالمالكبنأنسعن")1(الصحيحين"وفي

كانهمأخبروافلما!و،النبيعبادةعنيسالون!ي!النبيأزواجبيوت

ذنبهمنتقدممالهاللهغفرقد!ي!،النبيمنلحنينوفقالوا:تقالوها.

تاخر!وما

أبدا.الليلأصلينيفاأناأما:أحدهمفقال

أبدا.الدهرأصومأناالاخر:وقال

بدا.أتزوجفلاالنساء،أعتزلأناالاخر:وقال

واللهاماوكذا،كذاقلتم)2(الذينأنتم":فقال!ي!اللهرسولفجاء

وأرقد،وأصليوافطر،أصوملكني،لهوأثقاكم،للهاخث!عاكماني

".مئيفليسسنتيعنرغبفمنالنساء،وأتزؤج

لفظه.وهذاالبخاريرواه

سألوا!يوالنبيصحابمننفراأنأنسعن:ولمظهايضاومسلم

السر؟فيعملهعن!ي!النبيأزواج

وقال،اللحماكللا:بعضهموقالالنساء،أتزوجلا:بعضهمفقال

أقوابمبالما":وقالعليهثنىوالله.فحمدفرالشعلىاناملا:بعضهم

فمنالنساء،وأتزوجوأفطر،وأصوم،وأنامأصليلكنيوكذا،كذافالوا

مئي".فليسسنتيعنركب

.(1041)ومسلم(،05)63البخاريأخرجه(1)

."لذيا":الاصل(2)
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اللهرسول"رد:قالوقاصبيبنسعدعن")1(الصحيحين"وفي

لاختصينا"هلهاذنولو،التمتلمظعونبنعثمانعلى!!ع

لذلكتفضيلاغيرهالىإعنهايعدلالذيهوسنتهعنوالراغب

ومنمنا،فليسغشنا"من:قالكما!م!م،النبيمنهتبرأولهذاعليها،الغير

منا")2(.فليسالسلاحعليناحمل

لهديمفصلاكونهمعالمفضولفعلبلعنها،يرغبلمإذاماو

يفعلأوواجبايتركنإلايأثملافهذا،محبتهوباعتقادهلمجم!رالنبي

محرما.

داود،فيامالقيام"أفضل:قالأنه")3(الصحيح"فيعنهثبتوقد

صيامالصياموأفضل،سدسهوينام،ثلثهويقوم،الليلنصفينامكان

.يوما"ويفطريومايصومكانداود،

عنعمرو)5(بناللهعبدنهىانه"الصحبح")4(فيعنهثبتوكذلك

الصومأفضلأنخبرهو،كلهالليلقيامعلىوالمداومة،الصيامسرد

.يوموفطريومصياموأعدله

.(2041)ومسلم(،7405)البخاريأخرجه(1)

عنههاللهرضيهريرةبياحديثمن(101)مسلمأخرجه2()

رضيعمروبنعبداللهحديثمن(11)95ومسلم(،1311)البخاريأخرجه)3(

عنه.الله

السالف.لحديثا)4(

الصحيحين.منوالتصحيح"عمر":الاصلفي)5(
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95[]قالسلفمنكثيرفعلهمماأفضلهذاأنيعلمانفيجب

ومن(،سنة)1كذاكذاالاخرةالعشاءبوضوءالصيحبصلاةلخلفوا

ونحوالتبتلومن)2(،الخمسةالايامإلايفطروالاحتىالدهرصيام

فهذا،غيرهمنأفصلهذايرونوعبادنافقهائنامنكثيركانوإن.ذلك

منهم.غلط

بهاوأمرسنهاالتي!سي!اللهرسولطريقالطريقأفصلأنوالصواب

عليها.داوموالتيبها)3(،وأمرفيها،ورغب

واقطن،من،اللباسمنتيسرمايلبسان:اللباسفيهديهوكان

غيرهما.أو،صوف

تزهداوغيرهماوالكتانالقطنلباسمناللهأباحهعمارغبفالذي

ولا،ونحوهالصوفلباسعنأيضايمتنعونالذيننظيرهموتعبدا،

.مذمومكلاهماوتكبرا،ترفهاالثيابأعلىإلايلبسون

التيمي،وسليمان،منبهبنوهب:مثلالعلماء،منجماعةتراجمفيذلكجاء(1)

،4/475):النبلاء"سيو"انظر.عبدوسوابنبشير،بنوهشيم،حنيفةوأبي

لي.التواعلى6(8092،13/4/،6791/

الزبير،بنوعروةيزيد،بنالاسود:مثلالعلماء،منجماعةتراجمفيذالكجاء2()

،4/52):النبلاء"سيو"انظرالنجاد.بكربيوأ،ووكيع،وشعبة،جريجوابن

لي.التواعلى5(6،333/790،2/9421،51/30/،436

اعلم.والله.قرها"و":احدهماولعلبها"امر"تكررتكذا)3(
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:الثيابمنالشهرتينيكرهونكانوا:السلفبعضقالولهذا

)1(.والمنخفضليالعا

النبيلىإيرفعهعمرابنعنماجهوابنوالنسائيداودأبوروىوقد

(")2(.مثلهثوباالقيامةيوماللهألبسهشهرةثوبلبسمن":قال!ي!

النار(")3(.فيهتلتهبثممذلةثوب":روايةوفي

فأذله.ذلكبنقيضاللهفعاقبهوالفخر،الاختيالبهقصدلانهوهذا

ذلك،ونحوالارضبهخسفبانخيلاءثوبهيطيلالذييعاقبكما

.بقارونفعلكما

إزارهيجررجلبينما":قال!لمجيمالنبيعن)4("الصحيحين"وفي

".القيامةيومإلىفيهايتجلجلفهوالأرضبهاللهخسفخيلاء

لمجيم:اللهرسولقال:قالعمربناللهعبدعن")5(الصحيحين"وفي

(64)"لخمولواوالتواضع")383(،"لمالاإصلاج"فيالدنيابيأابنأخرجه(1)

يصح.ولا273()3/:البيهقيخرجهمرفوعاوروي.الثوريسفيانعن

احمدأخرجه"مذلةثوب":وبلفظ.اللفظبهذا(204)9داودابوأخرجه2()

36(.0)6ماجهوابن(،9)487"الكبرى"والنسائي(4665)

فيهالهبثم":ولفظه36()70ماجهابنعندالنار"فيهتلتهبثم"بزيادةيعني)3(

نارا".

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن2(0)88ومسلم)9578(،البخاريأخرجه(4)

2(.)880ومسلم)3485(،البخاريعندعمرابنحديثمنوهو

.(8502)ومسلم3665(،)البخاريأخرجه(5)



".القيامةيومإليهاللهيانظرلمخيلاءثوبهجرمن"

!ؤالنبيعنعمرابنعنماجهوابنلنسائيوداودأبوروىوقد

لمخيلاءشيئامنهاجرمن،والعمامةوالازارالقميصفيالاسبال":قال

.(1")القيامةيومإليهاللهينطر

الازارفي!ي!اللهرسولقالما:قالعمرابنعنداود)2(أبووروى

)3(".القميصفيفهو

كمامحمود،تواضعاولبسه،مكروهالثيابمنالدنيءليسوكذلك

ففيمحمو؟.تجملاواللهلنعمةإظهاراولبسه،مذمومتكبراالرفيعلبسأن

لا"!يم:اللهرسولقال:قالمسعودبناللهعبدعن")4(مسلمصحيح"

منالناريدخلولاكبر،منخردلحبةمثقالقبلهفيكانمنالجنةيدخل

نيإ!اللهرسوليا:رجلفقال."ايمانمنخردلحبةمثقالقلبهفيكان

نإلا،":فقال؟ذلكالكبرأفمنحسنا،ونعليحسنا،ثوبييكونأنأحب

".الناسوغمطالحقبطرالكبر،الجماليحبجميلالله

بياابنوأخرجه)3576(.ماجهوابن(،5334)والنسائي(،4904)داودأبو(1)

وصححه.غربهما:قالأنهشيبةابيابنعنماجهابنونقل)25337(شيبة

.(427)ص"لحينالصارياض"فيالنووي

.(1958)أحمدوأخرجه.(5904)2()

()محرفالكلمتينفوقكتبثم.الإزار"فهوالقميصفي:"الاصلفيكانت)3(

المصادر.فيكذلكوهوومؤخر.مقدميعني

)4((1.)9
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النبيأن:وغيرهالبخاريفيالذيالصحيحالحديثذكرناوقد

صوف)1(.منجبةالسفرفيلبسلمج!م

لو!بنييا:بيأقال:قالالاشعريموسىأبيبنبردةأبيوعن

.الضأنريحريحناأنحسبتالسماء،أصابتناوقدنبينامعونحنرأيتنا

")2(.صحيح":وقال6[0]قوالترمذيماجهوابنداودأبورواه

اللهرسولخرج:قالتعنهااللهرصيعائشةفعنالشعر،وكذلك

)4(.وغيرهمسلمرواهأسود.شعرمن)3(مرحلمرطوعليهلمجرو

عائشةعلىدحلت:قالبردةأبيعن")5("الصحيحينوفي

يسمونهاالتيمنوكساء،باليمنيصنعمماغليظاإزاراإلينافأخرجت

الثوبين.هدينفيقبضلمجمرواللهرسولانباللهفاقسمت)6(.الملبدة

كما،الصوفمنإليهأحبونحوهالقطنمنالمنسوجكانلكن

135(.انظر)ص)1(

حمدو3562(،)ماجهوابن2(،)947والترمذي(،4)330داودأبواخرجه2()

(4/187):لحاكموا(،1176)خزيمةوابن(،1)235حبانوابن(،52691)

مسلم.شرطعلىوصححه

شرح".ـانظرالإبلرحالصورةعليه:""مرخلومعنى0لجيمباه""مرجل:الاصل)3(

هللنووي(41/85):"مسلم

(4)(1802).

.(0802)ومسلم(،)5818البخاريأخرجه(5)

خطأه."لمبلدة"ا:الاصل(6)
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كاناللباسأي:لانسقلنا:قالقتادةعق")1(الصحيحين"فيأخرجاه

الحبرة.:قال!يم؟اللهرسوللىإأعجبأو!يماللهرسوللىإأحب

لأنها؛اليمننسجمنكانلباسهمغالبفان،اليمنبرود:لحبرةوا

منهم.قريبة

منالمنسوجةكالقباطيومصر،الشاممنجلب)2(مالبسواوربما

")3(.السنن"فيذلكرويوقد،القبطينسجهاالتيالكتان

يتكلفولاموجودا،يردلا:الطعامفيسيرتهكانتوكذلك

وما.نفسهتعافهأنإلا،كلهإلاالطيباتمنشيءإليهقربفمامفقودا،

يكنلملأنه؛الضبترككما،تركهوإلاأكلهاشتهاهإنقط،طعاماعاب

ليس":وقالمائدتهعلىأكلبل،الناسعلىيحرمهولمأكلهاعتادقد

4(.")أعافهنيفأجدقوميبارضيكنلمولكنبحرام،

لحمويأكل،بالرطبالقثاءويأكل،والعسلالحلواءيحبوكان

.وغيرهالدجاج

.(9702)مسلمو،(2185)ريلبخاا(1)

.ـ"يجلب":يحتمل(2)

الكلبيهدحيةحديثمن23(24/):والبيهقي(،114)6داودأبوأخرجه)3(

العبيأنوفيهما:عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن()5727أحمدوأخرجه

قبطية.منهماكلاكساع!يم

اللهرضيعباسابنحديثمن(491)5ومسلم(،0045)البخارياخرجه(4)

عنهما.
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الهلالويرى،لجوعامنالحجربطنهعلىيربطأحياناوكان

نار.لمج!اللهرسولبيتفييوقدلافالهلالفالهلال

وكانوا،أصحابهوكذلك،القلنسوةعلىالعمامةيلبسأيضاوكان

كانواولهذا،اللهسبيلفيويقاتلونويطردونها،الخيليركبونذلكمع

التلحي.:ذلكويسمى،أذقانهمتحتالعمائميديرون

عنونهىبالتلحي!سأمرالنبيأنعبيد")1(:بيأغريب"وفي

.لاقتعاطا

ذقنه.تحتعمامتهيديرولا:نعيمبياعن"الاقتعاط"عبيدابووفسر

العمة،هذهكراهةوالتابعينالصحابةمنواحدغيرعنرويوقد

هذهعلىمحافظينإياه)2(ومقاتلتهمللعدولمحاربتهمالشامأهلوكان

)3(.وغيرهأحمدالامامذلكذكركما،السنة

فيمكروهذلكفإنوالانف،الفمعلىالتلثمهوليسوالتلحي

بحيثالحنكعلىويربطهاالعمامةيشدأن:التلحيولكن،الصلاة

تتخذهاالتيوالخيوطالكلاليبنظيروهي،الرأسعلىالعمامةتثبت

رووسهم.علىعمائمهملشدزمننافيالاجناد

)1(.)3/012(

."ومقابلتهم":يحتمل(2)

(4782-0478)9/:"الكوسجو"مسائل35(،1)صداود"أبي"مسائلانظر)3(

التحقيق.هامشمع
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علىمسحبانه!يوالنبيعنالصحيحةالاحاديثاستفاضتوقد

بنعمرقالحتى)1(،العمامةعلىالمسحفيورخص،عمامته

)2(.اللهطهرهفلاالعمامةعلىالمسحيطهرهلممن:الخطاب

ولكن،الناصيةمسحمعكانذلكأنالعلماءمن61[]قطائفةفظن

ناصية.بلاالعمامةبمسحالصحيحةالاحاديثجاءتقد

السنة،علىالتيالعمائمفيذلكإنأحمد:الاماممنهمطائفةوقال

خلعها.يشقولانه،السنةلانها؛الذقنتحتتدارالتيالعمائموهي

بنإسحاقمنهمطائفةوقال.خلافتلحيبلاالذوابةذاتوفي

مطلقا)3(.العمائمفيذلكإن:راهويه

فيمسلمروىكما،السنةفيمعروفالكتفينبينالذوابةوإرخاء

رأيت:قالحريثبنعمروعن)5(الاربعةالسننوأهل")4("صحيحه

":الترمذيجامع"انظر.الصحابةمنعددرواهوقدوالمسانيد،الصحاجفي(1)

263(.)ص"العمدةشرحو"(،1/017)

"العمدةشرح)فيوالمصنف038(،/1):"المغني"فيقدامةابنعزاه)2(

فيوذكره84(،)2/":"المحلىفيحزمابنخرجهو،الخلاللىإ263()ص

جزئه.فيالرافعيعباسلىإمعزؤا(047)9/:"العمال"كنز

(.الصلاة-926)ص"العمدةشرحو"(،1/2187):"الفتاوىمجموع"انظر)3(

(4)9135().

534()6والنسائي(،11،161)5الشمائلفيوالترمذي(،4)770داودأبو)5(

،(6749)""الكبرىفيكما"حريثبن"عمرووصوابه"أميةبنعمرو"فيهووقع

3584(.،4011)ماجهوابن
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كتفيه.بينطرفهاأرخىقدسوداء،عمامةوعليهالمنبر،على!ي!النبي

الفتحعامدخل!ي!النبيأناللهعبدبنجابرعن-أيضا-ورووا

وذلك،ذوابةلحديثاهذافييذكرولمسوداء)1(.عمامةوعليهمكة

فلبس،رأسهعلىوالمغفر،القتالأهبةوعليهدخلقدكانالفتحيومأنه

يناسبه.ماموطنكلفي

بطرفوسطهيشدمنالصحابةمنكانفقد؛الوسطشدماو

وسط)2(.شدبلايقاتلكانمنومنهم،عمامته

لمولكن،الحياصةهي:والمنطقةاثار،فيالمنطقةذكرجاءوقد

بمنطقة.وسطهيشدكان!شيمالنبيأنيبلغنا

الراكبمعالعربيةالخيلفانإليها،يحتاجونكانوافماالمهاميز؛وأما

أنهمالحديثفيينقللمولهذامهماز)3(،لىإيحتاجلابالركوبالخبير

إليها.للحاجةاتخذهامناتخذهاوانمابمهاميز،يركبونكانوا

الاكماميتخذونوأصحابهلمجع!والنبييكنلم-أيضا-وكذلك

كان!النبيقميصكمأنتقدمقدبل،كبيرةسعةالواسعةولاالطوال

،(9682)ئيلنساوا،(5731)لترمذي1و،(6704)ودادبووا،(8531)مسلم(1)

.(35852282،)ماجهوابن

للمصنف.36(0-935)5/"العمدةشرحو"(،9484)9/":الكوسج"مسائلانظر2()

"المعجم.الرالضاوالفارسحذاءمؤخرةفيحديدةوهو،بهيهمزماالمهماز:)3(

.(2499/):"الوسيط
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القتالمنيتمكنلافالمقاتليضاو.سرفالزيادةوهذه،الرسغلىإ

بذلك.

لاجلالعلاملىإالمنتمينبعضاتخذهاإنما:يقولالناسوبعض

واسعا،كانكميهأحدأنالائمةبعضعنيروىومافيها،الكتبحمل

.(1كذب)فهوضيقاوالاخر

عنه.المنهيالاسبالمنفهوكثيرا،الذوابةإطالةوكذلك

ولم،السنةفيلهأصللاالعمائمعلىالطيالسة)2(لبسواعتياد

")3(مسلمصحيح"فيثبتقدبل.والصحابةلمجي!النبيفعلمنيكن

معهيخرجأنهالدجالحديثفيلمجي!النبيعنسمعانبنالنواسعن

أصبهان.يهودمنمطيلسألفسبعون

اليهود)4(،شعارمنالطيالسةأنالحديثهذاغيرفيجاءوكذلك

السير""فيكما"السنن"صاحبداودكابيالعلماءبعضتراجمفيذلكجاء(1)

ثبوته.فيفينظر2(،17/)13

وأالكتفعلىيلبسالاوشحةمنضربوهو:-معزبفارسي-طيلسانجمع2()

561(.)2/:"الوسيطالمعجم".لخياطة1والتفصيلمنخالبالبدنيحيط

)3(4(49.)2

يومالناسلىإأنسىنظر:قاللجونياعمرانبيأمحن(024)8البخارياخرج(4)

":الباري)فتحوانظرخيبر.يهودالساعةكانهم:فقالطيالسةفرأىلجمعةا

(01/274-.)275
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:قالنهلمجمالنبيعنوغيرهداودأبورواهلمالبسها،كرهمنكرهولهذا

")1(.منهمفهوبقومتشبهمن"

بغيرنا".تشبهمنمناليس":قالأنه)2(الترمذيوفي

جاء!مالنبيأن:الهجرةحديثفيذكرهجاءالذيالتقنعماو

الساعةتلكلمجيمالنبيفعلهفذاكبالهاجرة)3(؛متقنعابكرأبيلىإ62[ق1

التقنع.عادتهتكنولم،للحاجة[)4(]إذنففعله،بذلكليختفي

؛الرجالعنهينهىحاجةلغيرالتقنعبلالتطيلس،هوالتقنعوليس

انه:وجهغيرمن!ي!النبيعنالصحاحفيئبتوقدبالنساء،تشبهلاله

)5(.بالرجالالمتشبهاتالنساءولعنبالنساء،المتشبهينالرجاللعن

فصل

")6(الصحيحين"ففيالحرير،ولبسوالفضةبالذهبالحليةوأما

الذهبانيةفيتشربوالا":قاللمجروالنبيأناليمانبنحذيفةعن

".الاخرةفيولكمالدنياقيلهمفانهاصحافها،قيتأكلواولاوالفضة

.(013)صيجهتخرتقدم(1)

()2.)6926(

93(.0)6البخارياخرجه)3(

اثبت.ماولعلهيظهر،لملحق)4(

عنهماهاللهرضيعباسابنحديثمنوغيره)5775(البخاريأخرجه5()

.(602)7ومسلم،(6245)البخاري(6)
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قال:قالتلمجوالنبيزوجسلمةأمعن")1(الصحيحين"وفي

ناربطنهفييجرجرانما)2(الفضةاناءفييشربالذي":!ي!اللهرسول

".جهنم

اللهرسولامرنا":قالعازببنالبراءعن)3(""الصحيحينوفي

،الجنازةواتباع،المريضبعيادةأمرناسبع،عنونهانا،بسبعع!م!و

واجابة،المظلومونصر،المقسماوالقسموابرار،العاطسوتشميت

وعن،بالذهبتختمأوخواتيمعنونهانا.السلاموافشاء،الداعي

والاستبرقالحريرلبسوعن،القسيوعنلمياثر،اوعن،بالفضةشرب

."والديباج

لمجيمالنبيئسمعت:قالالخطاببنعمرعن)4("الصحيحين"وفي

".الآخرةفييلبسهلمالدنيافييلبسهمنفإنهالحرير،تلبسوالا":يقول

انيةفينشربانلمجع!مالنبينهانا":قالاليمانبنحذيفةوعن

نو،والديباجلحريرالبسوعنفيها،نأكلنو،والفضةالذهب

)5(.البخاريرواه."عليهنجلس

.(5602)مسلمو،(4365)ريلبخاا(1)

يضرباننسي()الفضةقبلالعطفواووبقيتعليها.ضربثم،"الذهب:كتب)2(

عليها.

2(.0)66ومسلم(،1)923البخاري)3(

2(.0)96ومسلم)5834(،البخاري(4)

)5(.)5837(
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عن!ي!اللهرسولنهاني":قال-)1(السلامعليه-عليوعن

علىلبعولتهنالنساءتجعلهكانتشئوالمياثرالمياثر،علىجلوس

)2(.مسلمرواه."الارجوانكالقطائفالرحل

فيفجعلهحريراأخذجم!اللهرسولانطالببيابنعليوعن

ذكورعلىحرامهذين"ان:قالثمشمالهفيفجعلهذهباخذو،يمينه

وغيرهما.والنسائيداودابورواه")3(.امتي

والحريرالذهب"احل:قال!يماللهرسولانموسىبيأوعن

:وقالوالترمذيالنسائيرواه)4(.ذكورها"علىوحرمامتيلاناث

":تفسيره"فيكثيرابنلحافظاقال؛الناسخمنولعله،الاصلفيكذا(1)

في(وجههاللهوكرِم،السلامعليهاستعمال)يعنيهذاغلب"وقد2858(:)6/

"السلام"عليه:يقالبأنعنهاللهرضيعلييفردأن،للكتبالنساخمنكثيرعبارة

لكنصحيحا،معناهكانوانوهذا"،وجههالله"كرمأو،الصحابةسائردونمن

والتكريم،التعظيمبابمنهذافإن،ذلكفيالصحابةبينيساوىأنينبغي

اهـه"جمعينأعنهماللهرضي،منهبذلكلىأوعثمانالمؤمنينوأميرفالشيخان

)2(780(.)2

حمدوأ3(،95)5ماجهوابن(،4415)والنسائي(،04)57داودأبوأخرجه)3(

نقله.معروفونرجالهحسنحديث:لمدينياابنقال.وغيرهم(،0،75359)

شواهدوله.إسنادهفيمختلفالعيد:دقيقابنوقال.احكامهفيلحقاعبد

.(056-1/046):المنير""البدرانظر.كثيرة

والطيالسي(،20591)حمدأوأخرجه5(0172)لترمذي1و(،15)48الانسائي(4)

المنير".البدر"منالسالفلموضعاوانظر.وغيرهم(05)8
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صحيح.حسنحديث

عننهىأنه!يبم:النبيعنعمرعن")1(الصحيح"فيثبتوقد

أربع.اوثلاثأوإصبعيقموضعلاإلحريرا

كالسجاف،مضمومةأصابعأربعمقدارفيالعلماءرخصفلهذا

ونحوهما.لخيوطواوالازرارلجيباولبنة

وعبدالعوامبنللزبيرارخصانه")2(الصحيح"في-ايضا-وثبت

فلهذا63[]قبهماهكانتحكةمنلحريرالبسعوفبنالرحمن

وثبت،ذلكونحوبهكالتداويللحاجةلبسهالقولمنأصحفيرخصوا

الصحابة.منجماعةعن

صوفوهوالخز،لبسفيالرخصةع!يمالنبيلىإمرفوعاوروي

ذلكوكان،غيرهالحريرمعنسجإذاالعلماء:قالفلهذالحرير.باينسج

العلماء.بيننزاعففيهوأظهرأقللحريراكانوإنجاز،وأكثرأظهرالغير

احتجبهرخصومن،القتالحينلحريرالبسفيالعلماءوتنازع

يحبلحرباحالفيولانهقالوا:.ذلكفيأذنالخطاببنعمربان

منان":قالانهلمجيهالنبيعنداود")3(بيأ"سننفيكما.الاختيالالله

)9602(.مسلم)1(

.(6702)مسلمو،(9192)ريلبخاا(2)

)2558(،النسائيوأخرجه.عنهاللهرضيعتيكبنجابرحديثمن)9265()3(

وفيه.وصححه(1/578):لحاكموا(،592)حبانوابن(،237)47حمدوأ

مستور.وهوعتيكبنجابربنالرحمنعبد
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التيالخيلاءفاما،اللهيبغضهاماالخيلاءومن،اللهيحبهاماالخيلاء

التيالخيلاءوأما.والصدقةالحربفينفسهالرجلفاختيال،اللهيحبها

لما.والبغيالفخرفيلخيلاءفا،اللهيبغضها

لمشيةانها"لمجيم:النبيقال،الصفينبينأحديومدجانةابوواختال

)1(."المقامهذافيالااللهيبغضها

فضة)2(.منتماخااتخذأنه!ي!النبيعنثبتفقد؛الحليةوأما

ورقمنأنفافاتخذ،الكلابيومانفهقطعانهأسعدبنعرفجةوعن

ذهب)3(.منانفايتخذأن!م!اللهرسولفأمره،عليهفانتن

!واللهرسولسيفقبيعة)4(كانت:قالمالكبنأنس!وعن

منهما:كلعقوقال،والترمذيوالنسائيداودبوهماروافضة)5(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

":المجمع"فيالهيثميقال(.401)7/:الكبير""فيالطبرانيأخرجه

اعرفهم".لممنفيه"(:211)6/

خرجاهو،عنهاللهرضيأنسحديثمن2(290)ومسلم)65(،البخاريأخرجه

عنهماهاددهرضيعمرابنحديثمنأيضا

لنسائي1و(،0177)والترمذي(،4)233داودبوو(،60091)حمدااخرجه

)غريب(حسنحديث":الترمذيقال.وغيرهم(4625)حبانو]بن(،1615)

ابنوضعفه،حبانابن".ـوصححهطرفهبنالرحمنعبدحديثمننعرفهإنما

.(573-5057/):المنير""البدرانظر.القطان

ه""قميعة:رسمها

من-وغيرهم(5374)والنسائي(،1961)والترمذي(،2)583داودأبوخرجه
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حسن"."حديث

الاالذهبعننهىانه":!ع!مالنبيعن-أيضا-"السنن"وفي

مقطغا")1(.

مكانفاتخذانكسرلمجس!ماللهرسولقدجأن:مالكبنأنسوعن

هكذا)2(.البخاريرواه.فضةمنسلسلةالشعب

مالك،بنأنسعند!ي!النبيقدجرايت:قالعاصمعن)3(رواهئم

مالك.بنأنسسلسلهالذيإن:فقيل،بفضةفسلسلهانصدعقدوكان

،الضرورةإليهتدعوماالذهبمنيباجالعلماء:قالالاثارفلهذه

بفضة.السيفحليةوتباج،الفضةخاتمويباج،منهأنفكاتخاذ

لران1ووالخودة)4(لجوشنواوالخوذةبفضةالمنطقةحليةماو

الخيللباسبخلافللعلماءقولانففيه،الحربلباسمنذلكونحو

منجمعوخطا."غريبحسنحديث":الترمذيقال.بهأنسعنقتادةحديث=

مرسلا.لحسناأبيبنسعيدعنقتادةعنالصوابوان،الطريقهذالحفاظا

.(046-1/635):المنير"البدر"انظر

معاويةحديثمن(46841)وأحمد(،415)9والنسائي(،4)923داودأبو(1)

.()4722"الضعيفةالسلسلة"انظر0عمرابنحديثمنشاهدوله.عنهاللهرضي

)2(9(0.)31

.()5638البخاريأي)3(

منأطولوهو،لهقدملاأنهإلالخفكا"و"الران.الاصلفيذكرهاتكرركذا(4)

."القاموس"لخفا

154



.واللجامكالسرج

وقيل:،شئمنهيباجلا:فقيل،الذهبحليةفيتنازعواوكذلك

السيففي:وقيل،السلاحفييباج:وقيلمطلقا،الذهبيسيريباج

.وغيرهأحمدمذهبفيالاربعةالاقوالطوهذه.خاصة

سيفهفيكانأنهلمجييه:النبيعنغريبحديث)1(الترمذيوفي

وقضة.ذهب

سيفهفيكانالصحابةجلاءأحدحنيفبن)2(عثمانوكذلك

ذهب)3(.من64[]قمسمار

فلذلك،ذلكجوازعلىيدلطمقطعاإلاالذهبعن!م!مالنبيونهي

سبحانهللهو.وغيرهعنهالارجحفيكاحمدالعلماءمنكثيرجوزه

)4(.أعلم

!!!

)1(.)1683(

"."سهل":"المصنفقيوالذ!،الاصلفيكذا2()

2(.1956)شيبةابيابنأخرجه)3(

وصلى،وحدهللهلحمدوا،وكرمهومنهوعونه]دتهبحمدتمت":آخرهافيجاء(4)

".فصح"قوبل:الهامشعلىكتبثم"،وسلموآلهمحمدسيدناعلىالله
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والبقاءءالفناف!قاعدة





الرفيرالرتج!إلله

ومنانفسنا،شرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهنستعينه،للهلحمدا

له.هاديفلايضللومنله،مضلفلااللهيهدهمناعمالنا،سيئات

عبدهمحمدانونشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلانونشهد

!يو.ورسوله

التوحيدتحقيقفيهذه)1(قبلمواضعفيكتبناقدفانابعد،أما

كثيرسماهماوبينبينهوالتمييز،كتبهبهنزلو،رسلهبهاللهأرسلالذي

ومن،والمعتزلة،الفلاسفةالجهميةتسميكماتوحيدا،النالسمن

بموحد.ليسأثبتهامنيجعلونوتوحيدا،:الصفاتنفيوافقهم

وابنعربيكابن-واحدالوجودبأنالقائلينهؤلاءغاليةيجعلو

للالحاد)2(،جامعهوالذيالاتحادهذاعنعبارةالتوحيد-سبعين

والتوحيد.التحقيقأهلنفوسهمويسمون

بأنيقرونالذينالمشركونبهقرالذيالربو[بية)3(]توحيدوذكرنا

بمايلتذقلبهوهذاتمييز،بلالذة.[)4(..ومليكهوربهشيءكل]خالقالله

381(.936-/41)(،-11/0553):"الفتاوىمجموع"انظر(1)

فيوكتبالحاد""منالالفعلىضربئمالحاد""للاهكذاالاصلفيكتبت)2(

"."صحبينهماالفراغ

الباقي.علىبهاواستدللنا،الثانيةالكلمةاخروبدا.كلمتينبمقداربالاصلبياض)3(

وجدته=،بالاصل"بياض:الطرةعلىالناسخوكتبسطر،نحوبالاصلبياض(4)



لاقدبل،وغيرهنفسهبينتمييزلهليسولكنوالشهود،الذكرمنفيه

فقدوهذاهذابينتمييزلهيبقلمفاذا،ومعبودهنفسهبينتمييزلهيبقى

المحبوبفالقىاخر،يحبكانرجلاانيحكونكماهو،هوانهيظن

الذيفما،وقعتأنا:فقال،خلفهتفسهالمحبفألقى،اليمفينفسه

ني)1(.أأنكفظننت،عنيبكغبت:قال؟أوقعك

الحقائقنوذلك،فيغالطاكاننهيعلمعقلهإليهعادإذاوهذا

عنبائنلخالقواعبد،والعتد،رثفالربتها،ذافي)2(متميزة

منشئذاتهفيولا،ذاتهمنشئمخلوقاتهفيليس،المخلوقات

مخلوقاته.

بسوىشعورلهيكنلموالاصطلاموالفناءالسكرحالفيولكن

.مخلوقأوعبدأنهالسوىذلكتمييزعنلحقا

أو:،"نيسبحا":يقولكاننهيزيدأبيعنيحكىماهذامثلوفي

نفسهافي)3(هيالتيالكلماتمنذلكمثالو".اللهإلاالجبةفي"ما

يبقىالتمييزسقوطمعولكنكافرا،كانمعهوعقلهقالهاولوكفر،

علىالرد"المصنفكلاممنللبحثوانظرهإكمالهيمكنبمافاكملت."مرقوع

3(.3555-1/0):"البكري

356(،)5/:"المنهاج"انظر،كتبهمنعددفيالحكايةهذهذكرالمصنف(1)

.(301)ص:"ليالشاذعلىالردو"338(،)3/":الصحيحلجواباو"

.""بتميزه:الاصل(2)

اثمت.ماوالصواب"من":الاصل)3(
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ذنبلاالذيوالسكران[)1(،]والنائم،عنهالقلمرفعالذيكالمجنون

السكر)2(.فيله

كانماوأن،المقامهذافيكان)3(الحلاجأنيظنمنالناسومن

لماأنه:الكذابونيحكيحتى،الحالهذافيكانالاتحادمنبهيتكلم

فيوالفناءالمحبةلقوة(؛الله)الله:الارضعلىدمهكتبقتل

.لمحبوبا

)يوسف،:الارضعلىدمهافكتب،فصدتزليخا)4(انويحكون

(.يوسف

اسمالأرضعلىقطمححبمادمكتبما،محضباطلهذاوكل

-.محبوبهغيرولا،محبوبه

يتكلمبماويتكلم،وغيرهالسحرفيالكتبيصنفكانلحلاجوا

وأمثاله.2[]قيزيدبيأبابمنهوليس،العقلحاضروهو

75(11/5):"الفتاوى"منمستفادوالاكمال،كلمةبمقداربالاصلبياض(1)

وهوالبنجاطعمأوسكر،حتىوجرهاويعرفها،لاوهوالخمريسقىمنومثل)2(

75(./11):"الفتاوى".يعرفهلا

بنالحسين:"واسمه-:اللحقعلامةعليهوليس-نصهماالاصلهامشفي)3(

".بفارسبلدةالبيضاء،أهلمنوكانمنصور،

والضم.بالفتحأولهفيوالزاي.نفسهعنيوسفراودتالتيمصر،عزيزامرأة(4)

راعيل.اسمها:ويقال
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مادوناللهحبوهوالاولالنوعمنكانمامنهيحمدالحالوهذا

يبقىحتى،بهوالتعلقوخوفه،ورجاوهغيرهمحبةعنوالفناء،سواه

نقصسببهيكونوقد.الاقوالمنوجلعزللهوظاهراباطناالعبددين

ولم،منزلةعلىوإيماناوأصحأكملصاحبهكانالاولكانفان؛العلم

،سواهعماانصرفشئلىإانصرفإذاالقلبفإن،ذمعليهيكن

هذا.عنوإعراضههذالىإانجذابهقوةبحسب

كلخالقاللهفيرى،الربوبيهتوحيديشهدمنفمثل:نيالثاوأما

فيهاشتركمافيشهد)1(.كونهيشاءماإلاالوجودفيليس،ومليكهشيء

وشمولعليها،وقدرتهلها،ومشيئتهإياها،اللهخلقمن،المخلوقات

لهذااللهمحبةمنفيه،افترقتمايشهدولاعليها.والربوبيةالقيومية

لهذا،ومعاداتهلهذاوموالاتههذا،عنونهيهبهذاوأمرهلهذا،وبغضه

يشهدفلا،الكتببهنزلو،الرسلبهاللهبعثالذيالالهيةتوحيدوهو

.الوحدةفيالكثرةولا،الجمعفيالتفرقة

معيكونوقد،العقلوحضورالصحومعيكونقدالفناءوهذا

يكونقدلكن،وجهينمنناقصاكانوالسكرالفناءمعكانفانالسكر،

الصحو.معفيهقامممنأعذر

)2(الذيالتوحيد،فيوالفناءالجمعحالفيأنهذلكمعيظنوقد

ه"نهوكو":صللاا(1)

."لتيا":صللاا(2)
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عنهيسقطمقامهالمشهدهذاكانمنأنويظن،المقاماتأعلىهو

.الارادةشهدلانهالامرعنهيسقطإنما:أحدهمويقول.والنهيالامر

لى:تعاقالكما،المشركونبهأقرقدالربوبيةتوحيدمجردأنيعلمولا

الله<ليقولنوالقمروسخرالمشمسوالأضضالسمواتخلقمنسالتهمولئن>

61[.:]العنكبوت

تغدوت!!شضإنفمهاومنالأرضلمنقل>:لىتعاوقال

وربالسبعالسئواتزثمنقل!تدكرويتأفلاقلدلهَسيقولون

يدهمنقل!شمونأفلاقلدلةصسيقولونالعظيم!المحرش

!تعدونإنكنترلخه!ارولا!يروهوشئكلملكوت

98[.84-:]المؤمنون(تسئحربفأدنقلدلهسيقولون

(مشركونوهمإلاباددهأتحثرهميؤمنوما>:لىتعاوقال

.[60:1]يوسف

،لارضوالسمواتحلقمنسألتهمإذا":عباسابنقال

2(.")غيرهيعبدونوهم،الله(:1)فيقولون

وجميعاللهدينمنانسلختوحيدهغايةهوالتوحيدهذاكانفمن

منالمرسلوننبياوهولا،أعدائهمناللهأولياءعندهيتميزولم،رسله

."لنفيقو":لاصلا(1)

373(./)13:الطبريأخرجه2()
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منالمعروفولاالنار،أهلمنلجنةاهلولا،المكذبينيهالمشركين

فيوالمفسدينلحاتالصاوعملواآمنواالذينبينوسوىالمنكر،

والفجار.المتقينوبين،الارض

،غيرهمعهتعبدلااللهفتعبد،اللهإلاإلهلاأنتشهدأن:الاسلامورأس

فيماوتفرق.ورسولهاللهابغضهماوتبغض،ورسولهاللهأحبهماوتحب

.ويرضاهيحبهماوبين،ويكرههاللهيسخطهمابين(،)1وقضاهشاءه

لا>والئه:وقال7[.]الزمر:(الكفرلعبادهلرضى>ولا:لىتعاقال

(القولمنلايرضىمايبيتون>إد:وقال2[.50:]البقرة(ا!ساديحب

1[.80]النساء:

فيأنهمظانينالربوبيةتوحيدفيإنهم:يقولونالذينهؤلاءثم

التفرقةشهودمنلهمبدلا،الحقيقةعينلىإوصلوانهمو،لجمعا

.والشرعالعقلعنفصلاحسا،والتمييز

]وبين،ويضرهوينفعهويلذه،يؤلمهمابينيميزمابدلاأحدهمفان

ذلك.ونحولحجر،واوالترابوالماء،لخبزاوبين،بهويضريكرهه2(ما[)

،المضرةإليهيدفععماويفر،المنفعةلهيجلبمالىإيميلأنبدولا

عنوينهىبهذاويأمرهذا،ويبغضهذايحب،التفرقة)3(جسديفيكون

."قضاو":لاصلا(1)

أثبت.ماالصوابولعل""ومن:الاصل2()

ثبت.ماولعلها،جيتدفي"":الاصلفيرسمها)3(
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النبويالشرعي(1)بالتفريقوالشرالخيربينالتفرقةتكنلمفإنهذا.

بعضسياسةإما،يفرقاخرقانونمنبدفلاوإلا،نيالقرآالمحمدي

ذويأغراضأوالفقهاء،بعضرأيأو،الشيوخبعضذوقأو،الملوك

.وهواهظنه)2(مجردولزومواختلافها،تنوعهابحسب،الاغراض

لم،صائحكلمعيميلون،ناعقكلأتباعهؤلاءتجدفلهذا

مابينيفرقونوهمركن)3(.لىإيلجؤواولم،العلمبنوريستضيئوا

وما،فعلهينبغيومابه،يؤمرلاومابهيؤمروما،يفعللاماوبينيفعل

مثالها.والوجوهبهذه-تركهينبغي

وشمول،الكونيةلحقيقةاجهةمناللهلىإذلكأضافواوربما

فلا،الجهةهذهمناللهلىإمضافةالأشياءجميعأنومعلوم.الربوبية

حينئذ.عنهوينهونبهيامرونمابينفرق

يأمرونأنهم،كتابهفيعنهماللهخبرالذينالمشركينحالوهذه

فقال،اللهبقدرذلكفييحتجونوأنهم،اللهمننزلكتاببغيروينهون

إتقلجمهأأمصناواللهءاباءناعلئهاوجدناقالوفحشةفعلواوإذا>:لىتعا

لاعراف:28[.]1<لالقلمونماللهعلىتقولونبالفحشاهيأمرلاالله

."لتفرقبا":لاصلا(1)

تحريف."طيفهتجرد":صللاا(2)

رضيطالبأبيبنعليوصيةمناقتباسهنالىإ..."ناعقكل"اتباع:قولهمن)3(

فيوالخطيب97(،)1/:"الحلية"فينعيمابواخرجهازياد.بنلكميلعنهالله

.()176"والمتفقهالفقيه"
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قلىالررقمنلعباِه-والظئبئتىأخرجالىاللهزيخةحرئممنقل>:وقال

32[.:]الاعرافلايةا(00.امنوأهللذينهي

ولاأشركنامااللهشالوأشركوأين1)1(>يسقول:لىتعاوقال

.[841:]الانعاملايةا(شئمنحرم!اولا"اباؤنا

منيضادونهمبل،الاولالنوعمعيكونونلاالنوعهذاوأصحاب

وكمالالتوحيد،تحقيقمناولئكبهاللهحصماويفوتهم،كثيرةوجوءه

للهمخلصينصارواأولئكلمحإن،والايمانالمعرفة:وبابه،التحقيق

.غيرهيعبدونولافيعبدونه،الدين

ولا،غيرهعبادةومنعبادتهمنيوجدمابينعندهمفرقلاوهؤلاء

يبغضهماوبينبه،ويأمويحبهمابينولابه،والكفربهالايمانبين

عته.ويتهى

هو)2(تفريقهميكنلمفإذاوحسا،ضرورةالفرقمنلهمبدفلا

الله،3[]قغيرفيسألوناخر،فرقا)3(صارنيالايماالتوحيديالفرق

الذيى>وقال:تعالىقال،النحلسورةفيكذلكوهي،..."وقال":الاصل()1

دونهمنحز!اولاءابآوناولآنخنشقءمر-دونهمنصدنامااللهشالؤأيثركوأ

35[.:]النحل(المبدالبلغإلاالرسلعلىفهلقبلهرمنالذينفعللكثئكذمن

."تفرقهم":لاصلا(2)

."فرق":لاصلا3()
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منالمحرماتفيويقعون،اللهغيريعبدونبل،اللهغيرعلىويتوكلون

لان؛الفرائضعنحتى،الواجباتعنويعرضون،لموالمظاالفواحشر

وأولئك.الاولالتوحيدأهلمنفليسوا،الدينللهمخلصةليستقلوبهم

سلطن(علنملكلئسعباديإن>:فيهملىتعااللهقالالذينهم

ربهموفىءامنواالذلىعلىله-لسفطقإنه-للش>:وقال[.42لحجر:1

اجمعين!لاغويئهم>فبعزتك:الشيطانوقال99[.:]النحل(يتوكلون

لنضرفلك>ت:وقال83[.82-:]ص(المخلصمبفنهمإلاعبادك

6[.1:]العنكبوت(المحلصبعبادنامنإنه-جواتفخمثاالسوعنه

جمعهم(1)يشهدونالذينحالعنمرتفعةلهمحايرونوهؤلاء

وهم،المخلوقاتفيقلوبهمتفرقتالذينالعامةوهم،وتوحيدهم

أولئك؛فرقلىإراجعونالحقيقةفيفهمهذاومع،الاولالفرقأهل

الشرعيالنبويالإلهيالفرقفييكونوالمفان،الفرقمنلهمبدلاإذ

وجه،منمنهمخيرالعامةبل،العامةحالوهذااخر،فرقفيكانوا

وبأنه،ومليكهشيءكلرباللهبأن،والفرقلجمعبايؤمنونأنهموذلك

القبائح.عنوينهى،لحسناتبايأمر

أنهتعرفبلدينا،ذلكتجعللمأهوائها،بحسبالعامةتفرقةواذا

والنهي.الامرعنهميسقطإنه:يقولونولا،وقبحذنب

."وايشهد":لاصلا(1)
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خيراالعامةفتكون،عنهموالنهيالامرسقوطيرونقدوهؤلاء

بخلافوشهودا،حالالهملجمعابأنالعامةعنيميزونلكن،منهم

لوجهين:يقعلاوهذاوإقرارا،إيمانالهمفإن،العامة

ذإ؛بهوالعمللجمعاشهودهمدوامفيكاذبونأنهمأحدهما:

وشرعا.وذوقاوعقلا،حساالفرقمنلابد

وشهودذكرمنخيروالسهوالغفلةمعالإيمانصحةأن:نيالثا

.الايمانفساديصحبه

مقاماتمنذلكونحووالتوكلالمحبةإن:أحدهميقولوقد

التيلحقيقةاوهذه،الحقيقةعينلىإالشرعمنازلفيالسائرينالعامة

.المشركونبهاأقرالتيالمطلقةالعامةالربوبيةهيإليهاانتهوا

بعضتمييزمعإلالجمعبايقولونلاهؤلاءمنكثيرلكن

لكن،نفسهمنعنهوينهىهوبهيأمرمابينفيميزبعض،منالواجبات

ذلك.شهودهفييميزلا

]الحجر:(البنيأنيكحتئرئكعبدو>:لىتعاقولهتأولواوربما

العامةبالربوبيةيقينلهيحصلأنالعبادةمنالمقصودأنوظنوا99[.

.العبادةلىإحينئذيحتاجفلاذلك،ونحو

وماالموتهواليقينفإن،والايمانالعلمأهلباتفاقضلالموهذا

دونغايةالمؤمنلأجلاللهيجعللم":البصريلحسناقالكما،بعده
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.(1")لموتا

أتنناحتى!الذينيورلبهذب>وكا:الاخرىالايةفيلىتعاقالكما

أتاهفقدمظعونبنعتمان"أما:ع!ي!النبيوقال48[.47-]المدثر:(اتيقين

لكللازموالنهيالامرانعلىالمسلمونواتفق)2(.ربه"مناليقين

.يموتحتىعبد

لجبر،وا)3(التجهممننوعفيهيكونمنهؤلاءأكابرومن

بعضهاأوالصفاتينفيممنوأمثالهالتومرتابنطريقكالسالكين

العالمفوقإن:يقوللاممنالأشعريةمنوامثالهم]كالجهمية[)4(

والرجاءالمحبةيجعلحتىالقدرإثباتفيمبالغاويكونمباينا،ربا

مرضيا،محبوباوالعصيانوالفسوقالكفريجعلو،الارادةبمعنى

الله.مرادعندهلجميعاإذ؛والطاعةكالايمان

كانالتوحيدحقائقفيالفناءيظنونهمالىإانتهواإذافهؤلاء

،والسيئاتالحسناتبينيفرقونلا،لنهيوالامرسقوطم!مونه

لكن،المخلوقاتهوليسانهمجملاويقرونمطلقا،رباويشهدون

وابن(،272)صالزهد""فيحمدوأ(،)18الزهد""فيالمباركابنأخرجه(1)

75(.0)"المعجم"فيالمقري

الانصار.منةامرالعلاءأمعن(21)43البخارياخرجه2()

تحريف0"لتهكما":الاصل)3(

ثبت.مافلعلها،كلمةبقدربالاصلبياض)4(
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للمخلوقاتبمباينتهإقرار)1(وإيمانهموعلمهمعقدهمأصلفيلي!س

الخالقبينلجمعواالاشراكمننوعفيفيقعونعنها،)2(وامتيازه

عنه.والمنهيبهالماموروبين،والمخلوق

-كان)3(مثالهوعربيكابن-الاتحاديةمنضلمنضلهناومن

بلاطاعةيشهدونثم،والمعصيةالطاعةأولانشهد:أحدهميقول

معصية.ولاطاعةلاثم،معصية

كانوا،الشرعيينوالنهيبالامرمقوينالمسلمينمعكانوالمافانهم

شهودغيرمنالقدرجمعفيدخلوافلما،والمعصيةالطاعةيشهدون

أنا":لثميوخهمبعضقالكما،معصيةبلاطاعةشهدوا،الشرعلتفريق

")4(.يعمىبربكافر

آخر:لوقا

)5(طاعاتكلهففعلي،منيتختارهلمامنفعلاأصبحت

."راقرا!":لاصلا(1)

."زهممتياوا":لاصلا(2)

)بأن".اوثبتماولعلها،الاصلفيمحررةغير)3(

لهلحريريوا2(.57)8/":الفتاوى"انظر0الصوفيللحريريالمصنفعزاه(4)

7(5)3/:"الوفياتفوات"فيترجمة

":"الفتاوىفيكما،إسرائيللابنونسبهكتبهمنعددفيالمصنفذكرهالبيت)5(

"بيانفيالمصنفعنهتكلم677()تشاعرصوفيإسرائيلبنو257(0)8/

=383(،)3/:"الوفياتفوات"فيترجمةوله79(،)5/:"الجهميةتلبيس
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إنه:قيللما-أموالهممنيتناولالذينالظلمةلبعضاخروقال

.()1الارادةأطاعفقدالامرعمىكانإن:فقال-مكاس

ذلك.مثالو

طاعةلايشهدواولموالعبد،الرببينيفرقوالمعيناًصارواإذاثم

)2(:بعضهمقالكمابل،معصيةولا

مذولاحمدمنفيهماواحدنسقإلاالامرما

بالحكموالشارعوالطبعخصصستقدالعادةوانما

وجودعنالفناءوهوالفناء،ألواعمنالثالثالنوعهووهذا

يكونفلا،الحقوجودعينالمخلوقاتوجوديجعلبحيثالسوى،

غيبمفتاجيسمونهفيماهؤلاءفيتكلمأصلا.وجودلهيكونغيرثم

والوجود.لجمعا

الوجودواجبوهوواحد،كلهالوجودأن:أمرهمومضمون

كونبينولا،بالنوعوالواحد،بالعينالواحدبينيفرقونولا،بنفسه

الشمسبينيفرقلاكمنلله،هيكونهاوبينباللهالمخلوقاتوجود

العالميق.ربوبين،العالميقبينيميزونولاشعاعها،وبين

.(5-94556/)17:"والنهايةالبدايةو"

.لحريرياأصحابلبعض257()8/:"الفتاوى"فيالمصنفعزاه(1)

لىإ(1/501):"الرسائلجامعو"99(،)2/:"الفتاوى"فيالمصنفنسبهما)2(

.الفصوصصاحب(عربي)ابنتلميذالقاضي
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هذافيوهم،شهودهمعنللمحجوبينوالنهيالامرويجعلون

رجاهمو،المخلوقمنخوفهمو،للمخلوق4[]قالناسأعبدمن

واياته.اللهأسماءفيلحاداإالناسعظمو،للمخلوق

يحتاججوامععلىتتبيههذاوانما،يطوللجمعاهذاوتفصيل

المسالك.هذهفيالناسإليها

النفوسوتشهد،لذكرهالموضعهذايتسعلاماذلكفيرأيتوقد

منبينهمامايشهدونولا،لجامعاالمشتركمنوهذاهذابينما

وما،إبليسقاسمنوأولالفاسد،القياسهووهذا،الفارقالمميز)1(

)2(.بالمقاييسإلاوالقمرالشمسعبدت

الفارقمعلجامعواوالمميزالمشتركلجمعايشهدلبصروذو

القرانبهشهدكما،حقهحقذيكلويعطي،الوحدةفيوالكثرة

.والبرهانوالايمان

)3(:-عنهاللهرضي-تيميةابنأحمدالعباسأبوالامامالشيخقال

ونحووالسكر،والطمسوالمحقوالاصطلامبالفناءيسمىوما

سهو."لميزا":لاصلا(1)

فيالطبرياخرجه،سيرينابنعنماثور"بالمقاييس...قاسمنولو")2(

298(.)2/:"العلمبيانجامع"فيالبرعبدوابن89(،)8/:"تفسيره"

إحالةويؤيده،العمارةبهذهالناسخصدرهفصلبدايةيكونفربما،الاصلفيكذا)3(

091(.178،)صعليهالشيخ
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القصدبعدموإما،ونوعهالعلمبعدمإفاتشعرالتيالعباراتمنذلك

فيللناسفإن،بذلكيتعلقوما،ونوعهالوجود)1(بعدموإما،ونوعه

:أقوالأربعةالامورهذه

لىإالواصلينونهاية،السالكينغايةذلكيجعلمنقولأحدها:

والرجاء،،لخوفواوالصبر،،والتوكلوالزهد،،لارادةا:ويقولون،الله

فإذا،لحقيقةاعينلىإالسائرينالشرعأهلمنازل=والمحبةوالسكر،

لممايفنىحتى،السائرينأحوالفيهااضمحلتلحقيقةاعينشهدوا

.يزللمماويبقىيكن،

فيه.والفناءوالوجودلجمعاهو:عندهموالغاية

سلكهالذيالله)2(سبيللوازممنهذايجعلمنقول:نيالثاالقول

إليهمتقرب)3(اللهلىإواصللكلبدلا:ويقولون.لهالقاصدون

بهذهويقوم،المنازلهذهينزلأنمن،الخاصةاللهبولايةمخصوص

الصحوحالفيبعدهاالغايةبل،الغايةهيليستلكن،المقامات

.العباراتمنذلكونحووالشهود،والبقاء

يجعلهاو،معصيةمذمومةالامورهذهيجعلمنقول:التالثالقول

لكونوإما،الدينفيبدعةلكونهاإما،وذنوبهمالقاصدينعيوبمن

."معد":صللاا(1)

."سبل":لاصلا(2)

."مقرب":لاصلا3()
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محذور.فعلأومأموربتركمفرطينأصحابها

تعرضقدالتيالطريقعوارضمنيجعلهامنقول:الرابعالقول

لهعرضتمنكلولا،سالككللوازممنفليست،السالكينلبعض

السالكينلبعضتعرضقدبلملوما،عاصيااومذموما،مبتدعْايكون

ورودها.حالفيالتمييزعنوضعفه،قلبهعلىيردمالقوة،بعضدون

يمكنهلا...)1(حقفيلازمهوقدملوما،صاحبهايكونوقد

السالكين.ضعفاءبعضمنتهىيكونوقدبها،الوصول

منالقرانسماععنديعرضالذيفيكالقولهذافيوالقول

كانوابل،الصحابةفييكنلمهذافإن،والاضطرابوالصياحالصعق

الاموروهذه.جلودهموتقشعر،قلوبهموتوجل،يبكونالسماععند

.القرانفيأهلهاعلىاللهأئنىالتيهي

يصعقمنونحوهمالبصرةأهلفيكان،التابعينزمنفيكانفلما

صاحبهلكونإما،ذلكأنكرمنالسلففمن.ويموتالقرانسماععند

مبتدغاهلكونهأومتصنعا،

ومحمدبكر،بيأبنتوأسماءالزبير،بناللهعبدعنهذاويروى

)2(.سيرينابن

نقط.بلادا"بحص:ورسمهامحررةغيركلمة(1)

ابنثروتالحميد(.)59-منصوربنسعيدأخرجهبكربيبنتأسماءأثر)2(

-":لحلية"افينعيمبوو2(،51)صداالقران"فضائلفيعبيدأبوأخرجهسيرين
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قالحتىمغلوبا،صاحبهكانإذاذلكفسوغواالعلماءجمهورماو

أحاقدرفلو.عليهفغشيسعيد،بنيحتروعلى)1(قرئ"احمد:الامام

هووهذا")2(.عقلهلكمالسعيد،بنيحىلدفعهنفسهعنهذايدفعأن

الاقور(نقرفىالفجر:>فإذاصلاةفيقرااوفىبنزرارةفإن؛الصحيح

المسلمين.خيارومن،البصرةقاضيوكانميتا)3(.فخر8[]المدثر:

)4(.فماتالضرير،جهيربيأعلىالمريصالحوقرأ

زياد.بنالواحدعبدبوعططائفةومات

)5(.القرانبسماعالفضيلبنعليومات

فيه.حيلةلاوالموتكثير،القرانقتلهومن

ابنعنأيضاإنكارهوجاء(.611)5/:"المجالسة"فيوالدينوري265(،)2/

عبيد.لابي"القرآنفضائل"فيكما،وعكرمةنسووعائشةعمر

خطأ.عليئ""قر:الاصلفيضبطها()1

:قاللخلالاعن366()صوالمذكرين""القصاصفيلجوزياابنذكرهلخبرا)2(

:يقولالترمذيسعيدبنمحمدسمعت:اللهعبدلأبيقلت:قالالمروذيحدثنا

لدفعه...قدرلو:اللهعبدأبوفقال.عقلهذهبحتىفسقطيحمىعلىتقر

اخرهبسياق(018)9/:"السير"قيوذكره".علمهكثرةفييحيى

":تاريخه"فيخيثمةابيوابن(،151)9/:""الطبقاتفيسعدابنأخرجه)3(

(/1476).

333(.)3/":الصفوة"صفةفيالخبر()4

.(4276/):بغداد""تارلخانظر(5)
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علىيكنلم،عنهمنهيايكنلمإذافعلوهالذيالسببأن:فالتحقيق

ذلك.نحوأو،غشيأوسكر،أو،موتمنعنهيتولدفيماإثمصاحبه

فيكمامعذورا،صاحبهيكنلممحظورا،السببكانإذاماو

.ونحوهبالسكر،العقلزوال

عقله.زوالعلىمذموماكان،عقلهيزيلمحرماشربفمن

ونحومحظورا،فتبينمباحا،ظنهماأسقيأوالخمر،أوجرومن

العقل.زوالعلىمذمومايكنلم،ذلك

فكذلك،القلبعلىيردلماالسماععندالعقلمغيبيعرضفكما

ظاهر؛سماعغيرمنعليهأمورورودوعندأمور،مشاهدةعندمغيبهيعرض

.السماعغيرفيهذهتحصلوكذلكوأحوالا،1()معارفيورثلسماعإذ

لممعذور،الشرعفيوصاحبهمقدورغيرالعقلزوالكانوإذا

ولاعنه،منهياولابل،عليهمعاقباولا،بذلكاثمايجعلأنيجز

عليه.مذموما

يسمعكمنمحظور،بسببذلكلهحصلقديكونمنبخلاف

التيالاحوالهذهفيورثه،والتصديةالمكاءسماع،عنهالمنهيالسماع

ذلك.علىمذمومفهذا.عقلهفيهايزول

غيرأوتقليد،أولاجتهاد،ذلكجوازمعتقدامتأولاكانإنلكن

ه"رفامعا":لاصلا(1)
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التأويلأهلمنأمثالهحكملهكان،الشرعيالنهيمنذلكفيبمالمعا

العلم.وعدم

خطئه،علىيترتبعمالهعفي،خطئهعنلهمعفوامخطئاكانواذا

وأموالهم،أنفسهمفيالعبادحقوقمنبخطئهتلفمايضمنقدلكن

خطأ.القتلفيالديةاللهأوجبكما

منالفئةقتالحكمفله،جهتينمنبتاويلالاتلافكانإذاماو

لجانبين.امنهدرأنه:والصحيح.وصفينلجملكا،التأويلأهل

من،السماعسكرحالفي)1(الاحوالأهليعتريماحكموهذا

الموضع.هذاغيرفيمذكورهوكمابعض،علىبعضهمعدوان

5[]قالعلممنبالتمكينمشروطانوالنهيالامرأن:ذلكوجماع

هوعماالكفيكلفلماحدهما،عنعاجزاالعبدكانفإذا،والعمل

عنه.عاجز

العلمعنأو،عليهيردماحملعنأو،عقلهحفظعنعجزواذا

زوالعلىيترتببمامعاتبايكنلم-شرغافيهيعذرعجزا-بحاله

يظنوقدمحظور.أوعنه،معفوهوهل،للعقلالمزيلبحسب،العقل

لاالامرنفس!فيولكنتقليد،اولاجتهادمباجأوبهمامورأنهصاحبه

ذلك.يبيحولا،العقليزيلبماوجلعزاللهيأمر

."من":الاصل(1)
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إذامقدر،غيرأدبفيلهالمأذونالمؤدبفيالفقهاءتنازعولهذا

فقيل:،دابتهضربإداوالرائض،امرأتهضربإذاكالزوج،بأدبهتلف

الماذون.علىزادأنهبالاتلافيتبينلانه؛الشافعيكقولذلكيضمن

ليمسفيهالماذونالقدرلانواحمد؛مالككقوليضمنلا:وقيل

يكنلمفيهاجتهدمافعلفإذا،اجتهادهفي)1(موكلهوبلمحدودا،

كالمقتص.،دركعليه

مطلقا،ويسموغهامطلقا،الامورهذهيذممنقولضعفتبينفقد

عنها.والمنهيبهاالمأموربأسبابهاذلكفيالاعتبارأدويعلم

كفعل،الطريقلوارممنلازماهذاليسسائغها:فينقولثم

تناقضالتيالغايةهيتكون]أن[عنفصلاالمحظور،وتركالمأمور،

يكونفلا.استحبابأمرولايجابإأمربهمأموراوتضادهاالأمورهذه

مستحباهأوواجبايكوننإمالهماللازمفإن،اللهطريقلوازممن

وأواجبنتيجةتكونأعمالهملوازممنتكونالتيوالاحوال

مستحبولاواجبنتيجةولامستحبولابواجبليسفمامستحمب،

اللهطريقلوازممنيكونفلا،وجودهيلزمهمولا،يفعلوهأنيلزمهملا

إليه.السائرينومنازل،إليهالقاصدينومنهاج،وسبيله

لم؛حالهلخصوصومقامامنزلالهوكانلبعضهمعرضوإن

يفعله.أنأحدلكللازماهوولابلسائر؛لكليكونأنيقتض

.موكلا"":الاصل(1)
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وأ،عقلهبهيغيبمايفعلأنالشريعةفيأحدعلىيجبولا

قوةونقصعقلهضعف]منها[يلزمامورايفعلقدولكن،قوتهبهينقص

ذلك.تحصيليلزمهأنهلاالامور؛تلكوجودلوازمهذهفتكون،قلبه

وجودهوجوبماواحد،حقفييثبتلاذلكتحصيلفوجوب

بصعقمقروئاإلايعرضولا،بعضدونالسالكينلبعضيعرضفقد

تركه.بمامأموراليس،تركهماعلىمعذورهوالعاجزوالصعقوعجز،

ويطلبونه،يحبونهماسائرفيللناسالعارضةبالاحوالهذاواعتبر

لبهيذهلماالمالأووالرياسةالصورحبفيلهيعرضمنمنهم

عقله.ودزيل

عقله،ويزيللبه)1(يذهلماالمخاوففيلهيعرضقدوكذلك

وموجوده.مشهودهفيمستغرقايبقىبحيث

فينفسهالمحبوبفألقىاخر،يحبكانرجلاأنيذكرونكما

أوقعكالذيفما،وقعتأنا:فقال،خلفهنفسهالمحبفألقى،اليم

قبل)2(.ذكرتوقد.نيأأنكفظننتعني،بكغبت:فقال؟معي

هذامثلإن:عاقليقوللالكن.كثيرةهذامثلفيوالحكايات

.المذمومفيولاالممدوجحق)3(فيلابه،مامورممدوجكمال

سطر.قبلالصوابعلىجاءتوقدتحريف"اليه":الاصل(1)

.(016)ص)2(

سهو."الحق":الاصل)3(
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عليهما،وسلامهاللهصلواتومحمدإبراهيمللهمحبةالخلقعظمو

ذلك.منشيءلاحدهمايعرضولم،اللهخليلوهذا،اللهخليلهذا

تمييزهموبقاءعقولهمحفظمعمقاصدهمينالونالذينوالمحبون

يصطلمهم،حتىالحالعليهميغلبالذينمنالعقلاءعندأكمل

ويفنيهم.،ويسكرهم

منيمدحونطائفةبمدجوالعقلالتمييزلعدمهؤلاءمدجأشبهوما

ماوجهل،لفظهبطاهرأقرقدبل،يتدبرهولم،القرانمعانييفهملم

السلف.طريقذلكيجعلونوقد،معناهمنإياهإفهامهميزيد

لاالقرانفيالممدوحةالكمالصفاتفعدم،غلطأيضاوهذا

معذورا.يكونأنصاحبهغايةبل،بهمأموراذماولامدحايكون

يخدعنيولابخما،"لست:الخطاببنعمرقالولهذا

الخب")1(.

لا،وقصدهالشرإرادةعن)2(سلامتههيالمحمودةالقلبفسلامة

فهو،عنهونهىوذمهوأبغضهالشرعرفمنبل،ومعرفتهعلمهعن

ذمه.ولاعنه،نهىولابغضه،ولا،يعرفهلمممنأكمل

فيالمصنفعزاهوكذلك4(،1/4):العقلم""فيربهعبدابنعمرعنذكره(1)

عساكرابنأخرجه.معاويةبنإياسعنوجاء3(،01/20):"الفتاوى"

3(.1/40)":الكمالتهذيب"فيوالمزي(،01/91)":تاريخه"في

عند".":الاصل2()
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وينهونبالمعروفساوننهم:متهوالرسولكمالاعظمومن

عنويئهحهمبالمعروف>يامرهم:ضنتهفيقالكماالمنكر،عن

]ا!عراف:(لخمئثعليهمويحرمسث!لهصومجلئخر

.]157

تأميونللناساخرجتأمهخير>بهتم:أمتهصفةفيوقال

.[011:عمران]ال(المن!رعنوتنهؤنبالمعروف

المنكرعنوالنهي،ومحبتهلمعرفتهمتضمنبالمعروفوالامر

وبغضه.بهللعلممتضفن

أمةجعلنبهخلكوكدف>:تعالىقالكماالشهداء،هممحمدمةو

شهيدا(عليغالرسولويكونافاسعلىسد!لتحونواوسطا

علىثهد!وتكونواعليكلشهيدالرسول!رلعكون:وقال]البقرة:143[.

78[.:]العنكبوت(ألناس

بمايشهدأنلاحدفليسوالابه،بالمشهودالعلمتتضمنوالشهادة

يعلم.لا

>وإذا:انهمالسلامعليهعيسىأمةمنالعارفينعنأخبروقد

الحقمنعرفومماالدمعمفتفممقأعينهصترى+لرسولإليأنزلماسمعو

83[.:]المائدة(المئهدينمعفاتخاءامنارتنايمولون
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مته")1(ومحمد"مع:عباسابنقال

الرسولواتبعناأنزلتبمآءاشا>رشا:الحواريونقالكماوهذا

.[53:عمران]آل(الشهديفمعفائحضينا

من*2(بخلاف،المؤمنونقبلهمطلبهماطلبواهمالمؤمنونفهؤلاء

ورحمةرافةفيهمأولئكفان،المنسوخالمبدلللدينمتبغامنهمكان

،الصلالفيكانوافلهذا،شهادةلهموليس،وأخلاقعبادةفلهم،ورهبانية

>جمأقل:عنهمقالكما)3(،نعتهموهو،العلمعدم6[]ق:الصلالفإن

قدقؤمأقواءتتبعواولاالحفغتردين!مفيتغلوالااتحتف

:77[.]المائدة(آلشبيلسواءعنوضلواثيرا!وأضزقبلىمنضلوأ

يفعلهبماعلممعهيكنلمإذالانه؛الهوىاتباعيورثهالصلالفان

حبهلهالمحرككان،العمللىإتدعووإرادةحبومعه،يقصدهوما

ذلك.بخلافكاناو،الله5يرضاالذيلحقاصادفكانسواء،وهواه

عددهميحصيلامنالطريقسالكيمنفيهغلطالموضعوهذا

انواعمنيثمروذلك،وطلبوحبإرادةهوالطريقاولفان،اللهإلا

الله.إلايعلمهلاماوالمقاماتوالاحواللاعمالووالاخلاقالعبادات

6(.30)8/:الطبريأخرجه(1)

."ما(:الاصل2()

ئبت.ماولعلهايحزرها،فلمالناسخعلىأشكلت)3(
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ولاالمراد،المعبودالمحبوبمعرفةالسالكهذايصحبلاوقد

المعبودإمافيجهل،رسولهطاعةمنويرضاهيحبهمامعرفةيصحبه

كلاهما)1(.اوبها،المامورالعبادةواماالمقصود،

وأحبخيرالقويالمؤمن":الصحيحالحديثفي!مروقالوقد

خير")2(.كلوفي،الضعيفالمؤمنمناللهالى

الافصل.هواللهعندفالخير

ونحووالشهود،والعقلالعلمأنوهو:نيالثاالوجهبطهرهناومن

.كمالصفاتوالقوةالقدرةأنكما،كمالصفات،ذلك

.[9]الزمر:<يدلاوالذيئيعلمونالذيندستوىهر>قل:لىتعاقال

النور!ولاآلظلمتولا!وافصيرالاصكمى>ومايستوى:لىتعاوقال

إئرهيموآذكرعندنا>:لىتعاوقال2[.1-91]فاطر:<الحروبىولاآلظلولا

.[54:]ص(والأبصئرالايدىأؤلىويعقوبوإسحق

العزشذىعندقؤة>ذى:وقال،القوىشديدبأنهجبريلاللهمدجوقد

يستظيعون>ماكالؤا:بقولهذمهمنسبحانهوذم2[.0]التكوير:(مكين

02[.]هود:(يبصرونكانوومالسمع

.[101:]الكهف<سزحايممئتطيعونلا>ص!نو:وقوله

ه"كليهما":جهلووا،كذا(1)

عنه.اللهرضيهريرةبياحديثمن2664()مسلمأخرجه2()
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صماعلتهايخروالؤربهؤثايتذكروأإذا>والذيف:لىتعاوقال

.73[:]الفرقان<وتحيانا

سمبيلأ(وأضلأغمىلأخوةفيفهوغمى-هذفيومن؟ت>:وقال

.[27:سراءل!ا]

ثمئالالعلمو%مهئكمبطونمنخرجكم>والله:تعالىوقال

78[.]النحل:<لمحمثكرونلعلكموالأئذلأضروالسمعلكموجعل

لهموالالنم!اتجنمف!ثير3لجهنرذرآنا>ولقد:تعالىوقال

أؤلبهكبهآيسيعونلأءاذانولهمبهايبضرونلاأعينولهغبهايفقهونلاقلودب

.[917:]الأعراف(أصلهمبلكالالغم

إلاتح!ماوماللنالسىنضربهاالأشلولد>:لىتعاوقال

.[34:لعنكبوتا](لمحبون

الألنب(أولواوليتذكرءايخته-تيدف!ممبزكإفكأنزئته>كتنث:وقال

]ص:92[.

5[.]الفجر:(خرلذىقسملكذفيهل>:وقال

2[.]يوسف:<تعقلونعريالعلينا1قزأنزثنةنا>:وقال

3[.]الرعد:(يتفكرونئقومصلأينتىلاصذفي!ان:وقال
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الله.كتابفيكثيرهذاومثل

ولوازمه،ذلكجنسمنكانوما،والعلموالعقلوالبصرفالسمع

.القوةوكذلك،ذلكونحووالتدبروالتذكر،المحمودةالصفاتمنهو

لخيل(رباطربرفؤؤمنستظغتمالهم>وأعدوا:لىتعاقال

6[.1:لانفال1

وأستقدرك،بعلمكأستخيركانياللهم":الاستخارةحديثوفي

.(1)"فضلكمنوأسألك،بقدرتك

بالصلاةوقرنه،والثباتالقوةلمعنىالمتضمنبالصبراللهأمروقد

بل4[.:ه]البقرة(والفلةةبالصبرستعينوا>و:كقوله،موضعغيرفي

موضعا.تسعينمناكثرفيكتابهفيذكره

والبصر،والسممع،العلممن؛الكمالبصفاتموصوف!لىتعاوالله

ذلك.ونحو،والقدرة،والكلام

حب)2(ومدجإنمابها،يتصفلاممنإليهأحببهذهوالمتصف

عليه.التنبيهتقدمكمابها،المتصفين

،القاصدونإليهينتهيمماعنهاالغيبةيكنلم،كذلككانوإذا

لوجهين:وذلك

عنهما.اللهرضياللهعبدبنجابرحديثمن(1)162البخاريأخرجه(1)

خطا."واجب":الاصل(2)
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هووفاضلهم،القوونأفضلهملمجيمالنبياصحابأنهما:احد

بعتتالذيالقرون"خير:قالنهالصحاجفيثبتكما،الامةأفصل

.(")1يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،فيهم

المضلة.البدعهلإلاالاصلهذافيينازعولا

وأدين،أوعلم،فيأكمليكونمنالصحابةبعدمنأنظنفمن

منفوقهمبلوضل،غلطفقدذلك،فيالصحابةأكملمنخلق،

الدينية.الفضائلكلفيبعدهم

ليسماوالفضائلالخصائصمنبعدهملمنيكونقدكانوإن

ريب.بلافاضلهممنأفصلبعدهممنيكونفلا،لبعضهم

لغيبالمتضمنةالدينيةالاحوالأنالمعلومفمن،كذلككانوإذا

كانتالتيالدينيةالاحوالفييكنلم،العلم)2(وعزوف،العقل

.سماعأووجدعنماتمنفيهميكنفلم،للصحابة

عليه.وغشيصعقمنفيهمكانولا

وشهودها.الاشياءمعرفةعنفنيمنفيهمكانولا

وأالكائناتمنشيئابقلبهيشهدلابحيثاصطلممنفيهمكانولا

.لمخلوقاتا

حديثمن."..العاسخير":بلفظ2()533ومسلم)2652(،البخارياخرجه(1)

وتقدمه.عنهاللهرضيمسعودبناللهعبد

.""وعزوب:ولعله.كذا(2)
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النقص،منحدثمابحسبالامةفيالامورهذهحدوثكانبل

ظهر.ماوالموتالصعقمنفيهمفظهر،الصحابةمنانقصالتابعونفكان

منعنهميذكرلمفلهذا،الامةهذهمنأنقصإسرائيلبنيأنكما

أمور.ذلك

الاعلى،الملكوتلىإ!صبهعرجوقد،موسىمنكمل!يمونبينا

صارلما!يموموسى.كبائتصبحوراه،ماالكبرىاياتهمناللهراهو

صعقا.خردكالجبلا

ولما،أصابهمااصابهمرةاولجبرائيلراىلما!نبيناكانوقد

همرةأولأصابهمايصبهلمالمنتهىسدرةعندأخرىنزلةرآه

عقله،تغيبذلكفييكنفلم،الوحينزولعنديعتريهكانماماو

،النوممنيتوضأيكنلمولهذا،قلبهينامولاعيناهتنامكانت!رفإنه

الوحي.نزولبعدويتوضأيغتسليكنولمر

فييغتسلفكانمرة،بعدمرةاغتسلمرضهفيعليهغشيولما

فيهايكنلمإذالامور؛هذهمنيغتسلولا،بالمرضأصابهالذيإغمائه

عقلا،يكونماأكملالوحيتلقيعندهوبل.عقلمغيبولاإغماء

)1(.البدنمنهوكضعيفاكانوإن

فيكغيرهفيههوالظاهر7[]قغيبهأنمعقلبهيناملامنامهفيكانوإذا

عليه.النازلالوحييتلقىوبه،عليهالوحينزولعندقلبهينامفكيف،المنام

.نحوهاواثبتماالصوابولعل"مهثرفمفتونا":الاصلفي(1)
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القلبشهودمعهذافانالظاهر؛)1(لحسنحسهفيهليسلكلامو

محقلهبعض]يذهب[بحيثالقلبمغيبفيالكلاموإنمايضر،لا

-..ء)2(.-

كمالهصفةوالقدرةالعلمفان،و!درتهفوتهصع!او،ولمييره

يقارنهالذيهوفهذا،السوىشهودعنالفناء:نيالثاوالنوع

،وجودهعنبموجودهفيغيب،لمحقوا،والطمسوالسكر،،الاصطلام

شهادته،عنوبمشهوده،عرفانهعنوبمعروفه،عبادتهعنوبمعبوده

بالسوى.يشعرلاحتى

لازممقاماو،السالكينغايةهوهل،الناسفيهتنازعالذيهوفهذا

لهم؟عارضامراو،صاحبهيعاينحالاو،لهم

ذلكفيوقعقدكانوانمبينا،ضلالاضلفقدغايةهذاجعلومن

المتفلسفة،منطوائفذلابفيشاركهمولهذا.الشيوخمنطوائف

بنحيئرسالةصاحبالقرطبيالطفيلوابن،البخاريسيناكتابن

الفلاسفة.طريقةعلىالتصوففييتكلمممنمثالهمو)3(،يقظان

،الاسلامدينعنالامورابعدمنالفلاسفةتصوفنعلموقد

.البدعمنفيهمامع،المحدثالكلاماهلتصوفمنهوخير

(.)إصلاحي"لحسامغيبفيليس"ولعلها:.العبارةكذا(1)

ثمت0ماولعلها،الاصلفيمحررةغير)2(

بنالملكعبدبنمحمدوهو.نقطبلابعطالى"و"،تحريف"القرطمي":الاصل)3(

فيترجمته581(.)تفيلسوفطبيب،القرطبيبكرأبوالقيسيطفيلبنمحمد

.(134)7/:"الاعيانوفياتو"(،482-478)2/:الابناء"عيون"
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الحديث.أهلصوفيةالصوفيةوخير

،غيرهمنأفضلكان،أعملوبهاأعلمبالسنةمنهمكانمنوكل

محمد،بنوالجنيد،التسترياللهعبدبنوسهل،عياضبنكالفضيل

يذفوقوأمثالهمالنيسابوريعثمانبوو.المكيعثمانبنوعمرو)1(

بكربيو)2(،الرازيلحسينابنيوسفوصاحبه،المصريالنون

لهم.وأمثا،الشمبلي

منخيرالمقاماتفيكلامه،مثالهوالمكيطالبأبووكذلك

بل[.]منهماخوذاكلامهعامةكانوإن"الإحياء"،فيحامدأبيكلام

".الرسالة"صاحبالقشيريالقاسمأبيكلاممنخيرطالبأبيكلام

فلا،الربوبيةتوحيديشهدونتارةالفناء،منالنوعهذاصحابو

يجعلو،غايةهذايجعلمنومنهموالمحظور،الماموربينيفرقون

إليها)3(.السلوك

وهذا.التكليفعنهسقطالارادةلثمهدمن:يقولمنومنهم

الاولياء":حليةو"2(،1/23)2:بغداد"تاريخ"فيترجمتهخطا.عمر"":الاصل(1)

(01/19.)2

فيترجمتهوانظر.اثبتماوالصواب،تحريف"الدارميلحسنابن":الاصل)2(

565(.-2156/):"لحنابلةاطبقاتو"31(،41/4):بغداد"تاريخ"

وهو:قريبعبارةسياق31(24/):"الفتاوى"وفي،تحريفاونقصالكلامفي)3(

..."هالسلوكغايةيجعلهمنومنهم،السلوكمنهذايجعلمنالناس"ومن
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عنبمعبودهغابحتىالالهيةشهودافناهمنبخلاف،بالدين]كفر[)1(

وإنما،واعتقادهإيمانهيفسدلمهذافإن،شهادتهعنوبمشهوده،عبادته

كما،والنهيالامرلىإعادأفاقإذافهذا.شهدهماحملعنضعف

يزيد.أبيعنيذكر

ولايزيلهولاالاعتقاد)2(يغيبوفناءالاعتقاد،يفسدفناءبينففرق

.يفسده

مايريدونإنماالفناء،هذافيتكلمواإذاالاصحاءالصوفيةوقدماء

المأموربينتسويأنكلهيريدونلا)3(،السوىشهودعنالعبديغيب

لمحظور.وا

القدرية،الكونيةلحقيقةابينفرقالعبدعنديكنلمإذالكن

وهذا.هذابينيميزلم،الشرعيةالدينيةلحقيقةوا

بلاطاعةإلاثممافقالوا:،والكونيةالدينيةالارادةبينفسووا

أخذوثم.العامةالمشيئةوفقعلىجاريةكلهاالكائناتفان،معصية

عنه.خارجاللعالممبايناليسالصانعوأن،الصفاتنفيالجهميةعن

معصية.ولاطاعةلاثموماواحد،الوجودفقالوا:

والوجود،لجمعاغيبمفتاجفيأحدهميصنفهؤلاءصارولهذا

.ـنحوهابكلمةاو،السياقبهايستقيمزيادة(1)

.لاعتداد"ا":الاصل(2)

الاصل.فيتكررت)3(
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الاسلاموشيخ."السائرينمنازل"صاحبإليهانتهى(1ومن)

،للمخلوقاتالربومباينةللصفاتإئباتاالخلقاعظممنإسماعيلأبو

نيوالتلمساالقونويمثلجاءلكنوالاتحاد،الحلولعنالخلقبعدو

لجمع،واالفناء،فيكلامهمقيناسبهموجدوهماخذواونحوهما،

مقاخذواكماالوجود.وحدةمنيقولونهمالىإمنهوانتقلواوالوجود،

غيرعلىبهالمظنون"والأنوار"،مشكاة"منليالغزاحامدابيكلام

،الصفاتنفيفيالفلاسفةلكلامممثمابهةفيهمماذلكونحو")2(،اهله

حامدبوووالاتحادهالحلوللىإمنهوانتقلوا.النفيهذافيبهممباينا

شيءمخلوقاتهفيليسبانهويصرجوالاتحاد،لحلولبايقولمنيكفر

مخلوقاته.منشئذاتهفيولا،ذاتهمن

]في[بهيتعلقمماوالاعمالوالنهيالأمرفيكلامهفييكنولم

بهيتعلقونما)3(الصفاتفيالاسلامشيخكلامفيلهميكنلمكماالفناء،

مرضه.ينالسبماكلامكلمنياخذمرضقلبهفيمنولكن.النفيفي

الفناءنيومعاوالنهيالأمرفيالقادرعبدالشيخكلامكانولهذا

أعلمالاسلامشيخأنكما،الاسلامشيخكلاممقخيرا)4(والبقاء

".)1(لعلها:"وممن

بخصوصهناكعلقتهوما(بتحقيقي2-21-0)ص"ليالشاذعلىالرد"انظر)2(

عدمه.منليللغزاالكتبهذهئبوت

مما".":الاصل)3(

خير".":الاصل(4)
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القادر.عتدالشيخمنوالصفاتبالحديث

ثلاثةكلامهمفيبهيرادالفناءأنهذا)1(قبلمضىفيماكتبناولقد

نواع:

رجائه،أو،عليهالتوكلأو،لحقاسوىماإرادةعنالفناء:أحدها

الانفس،تهوىماإرادةعنالفناءذلكفيويدخل.حبهأو،خوفهأو

فهو،وباللهللهعملهيكونحيثبها،والثقةبأعمالها،الرجاءتعلقوعن

بهم.ولاللخلقلا،عليهويتوكليعبده

وعن،بحبهسواهماإرادةعنفنام!2(فإنهالبقاء،يجامعالفناءوهذا

وعن،عليهبالتوكلسواهماعلىالتوكلوعن،برجائهسواهمارجاء

به.بالثقةسواهبماالثقة

سواهماتألهعنفنام!3("اللهإلاإلهلا":قولفتحقيقلجملةوبا

الفناء.فيالقادرعبدالشيخيذكرهالذيهونحوهأوفهذا.بتألهه

وهو،إبراهيمدينحقيقةوهو،اتبعهمومنالانبياءطريقةوهذه

وهذهمنها.يجبمابعضأو[)4(]الدينوإخلاصالتوحيدتحقيق

بغيراللهعبدمن"العزيز:عبدبنعمرقالولهذاتفصيلها.يطولجملة

337(.31301/18،2،)2/:"الفتاوىمجموع"وانظربعدها(،وما162)ص(1)

ثبت.ماولعله،"نفى":الاصل)2(

ثبت.ماولعله،"بنفي":الاصل)3(

.مقترحوالاكمال،كلمةبقدرالأصلفيبياض()4
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")1(.يصلحهمماأكثريفسدهماكانعلم

أمحماليعلممنيجدونلاقدأنهم:ذلكفيوقوعهمأسبابومن

عليهوكان،الرسولبهجاءالذيالمشروعالوجهعلىوأحوالهاالقلوب

]يتكلم[)2(منوجدواالعلمفييتكلممنوجدواإنبل8[ق1،أصحابه

واتباعالظنمنكلامهمنكثيرفييكونوقد،الظاهرةالاعمالعلمفي

قلبه.صلاحمنيطلبهفيمايضرهو،يتابعهمنحالينقصماالهوى

ولاخبرهبلهيكنلم،الظا!رةالاعمالفقهفييتكلمممنكثيرافان

لم،القلوبأمحمالفييتكلمممنكثيراأنكما.القلوبلاعمالرعاية

هؤلاءمنيقعمما]و[كثير.الظاهرةللأعمالرعايةولاخبرةلهتكن

وشمواهد.والنصارىاليهودمنيقعمانظير-ملتينأهلكأنهم-وهؤلاء

الموضع.هذاغيرفيمبسوطةوهي،يطولوتفصيلههذا

كلفعلى،الصحابةجماعوإوالسنةالكتابكلهاالطريقعلىلحاكموا

بهم.مقتديا،للصحابةمتبعايكونأنعملأوبقولالدينلىإانتسبمن

قلبفوجدالعبادقلوبفينظراللهإن"مسعود:بناللهعبدقال

فينظرثم.بوحيهواختصه،برسالتهفابتعثهالعباد،قلوبخيرمحمد

فماالعباد،قلوبخيرأصحابهقلبفوجدمحمدقلببعدالعبادقلوب

فهوقبيحاالمؤمنونراهوماحسن،اللهعندفهوحسناالمؤمنونراه

3(.10)صالزهد""فياحمدأخرجه(1)

ثبت.ماعلىيدلوالسياق،الاصلفيبياض)2(
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")1(.قبيحاللهنر

فإنمات،قدبمن)2(فليستنمستنامنكمكانمن"ايضا:وقال

قلوبا،الامةأبرمحمداصحاباولئك،الفتنةعليهيؤمنلاالحي

تكلفا")3(.وأقلهاعلما،عمقهاو

كانمنطريقوخذوااستقيمواالقراء،معشريا":حذيفةوقال

يميناأخذتمولئنبعيدا،سبقا)4(سبقتملقداتبعتموهملئنفوالله،قبلكم

بعيدا")5(.ضلالاضللتملقدوشمالا

تبغونخلافنافي!اللهحلقاخابثيا":اللهعبدبنجندبوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الكبير""فيوالطبراني36(،00)حمدو2(،)43الطيالسيداودأبوأخرجه

فيالقيمابنوقواه،لحاكماوصححه.وغيرهم78(،)3/:لحاكموا)8582(،

":تاريخه"فيالخطيبعندمرفوعاأنسحديثمنوروي)892(."الفروسية"

بالوضع.اتهممنسندهوفي(1650)4/

تحريف.،"فليكن":الاصل

فيالقيمابنوعزاه،بنحوه(0181)"لجامعا"فيالبرعبدابنأخرجه

لاحمد0(957/)5:"الاعلام"

،البخاريمناليونينينسخةفيكذلكوهو،للمفعولالبناءعلىالاصلفيضبطت

رذأبيروايةفيوضبط3(،01/50):"الارشاد"فيالقسطلانيعليهنصكما

المعتمد.وهو،التينابنبهوجزم2(:57/)13حجرابنلحافظاقال،بالفتح

قاله.مسبوقونفإنكموالسنةالكتابلازمواأي:للمفعولالبناءعلىومعناه

والعيني.القسطلاني

7282(0)البخاريأخرجه
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")1(.الهدى

لألضارولمحفجرينمنآلأولونلشبمون>و:لىتعاقالوقد

ه[1..:]التوبة(عنهورضواعضهمآللهوضىباحشنأتتعوهموألذين

لمستقجم!1ا!زرواهدنا>:كتابهفينقولأنأمرنالسبحانهوالله

7[ه6-:]الفاتحة(لينالضاولاعليهمانمغضوبغيرعليغألممفالذينصزط

2(.")ضالونوالنصارى،عليهممغضوب"اليهود:!سيمالمبيقالوقد

الغي.فيفكانوا،يتبعوهولملحقاعرفوااليهودأنوذلك

.الصلالفيفكانواعلم،بغيرعملواوالنصارى

لجاهل،اوالعابدالفاجر،العالممنيحذرونالسلفكانولهذا

)3(.النصارىمنشبانيالثاوفياليهود،منشباالاولفي:ويقولون

حذوقبلكمكانمنسننلتركبن":قالأنه!ي!النبيعنصحوقد

منأجدولم،أطولبسياق(058)2/:"العاقلالرجل"تنبيهفيالمصنفذكره(1)

اج.

حديثمن72(0)6حبانوابن(،2)539والترمذي(،38191)حمداأخرجه2()

حديثمنإلانعرفهلا،غريبحسن":الترمذيقال.عنهاللهرضيحاتمبنعدي

،يعرفلا:الذهبيقال.لمحماكشيخحبيشبنعبادأيضاوفيههحرب"بنلمحماك

.(421)5/:"الثقات"فيحبانابنوذكره

الشاذلي"علىالرد"انظر،عيينةبنلسفيانكتبهمنعددفيالمصنفنسبه)3(

(.-بتحقيقي2044/)الفوائد"بدائع"فيالقيمابنوذكره(،بتحقيقي31-)ص
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اليهود:قالوا."لدخلتموهضبجخردخلوالوحتى،بالقذةالقذة

!(؟1")فمن":قال؟والنصارى

لهؤلاء.يعرضمابإزاءلهؤلاءيعرضمايؤخذولهذا

ثبتهمانفيفييقعونقدالمحدثوالكلاموالعلامالنظرفاهل

والعبادةالارادةأهليقعكماوصفها،التيالامورمنالرسول

التيالاعمالمنالرسولبهأمرعماالفناءفيالمحدثوالتصوف

شرعها.

الصفاتمنالرسولأثبتهلماالنفييجعلمنمنهمأولئكثم

فعلتكماوالتوحيد،والتحقيقالمعرفةغايةهو،ذلكوغيروالكلام

المحضة.الجهمية

لسالكلازماالكلاممناحدثمماكثيرايجعلمنومنهم

.أخر!أموروبعدة،النظربدبالدليلمطلوبهيعرفحتى،الطريق

عنخارجاملحداذلكمنشيءفيوقعمنيجعلوبعضهم

الدين.

بعضيحتاجفقد،الناسلبعضيعرضأمرهذاأن:والتحقيق

الاموربعضفييحتاجوقدعنه،يزيلهامالىإلهعرضتلشبهةالناس

المحدثة.البدعبعضفيمنهمكثيريقعوقد،معيندليللىإ

رضيالخدريسعيدبيأحديثمن()9266ومسلم732(،0)البخاريأخرجه(1)

عنه.الله
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الرسول()1طامحةللناسواللازم،للسالكينتعرضعوارضفهذه

وبينها،شرعهاالتيالطرقمنذلكخذ)2(وأمر،فيماوطاعتهاخبر،بما

وليس،منهملهأتبعولابالدينأعلمأحدفلا.الصحابةعليهكانكما

والصفاتالاسماءمنيستحقهوبما)3(،قرنهممنباللهاعلمالقرونمن

وإثباتا.نفياله

والتصوفالمحدثالكلاماتبعمنلبعضيعرضقدإنهثم

والوحدةلحلولباوقالالالحاد،أهلطريقلىإصاران=المحدث

تحاد.لاوا

بعضأخذتهالذيوالفناءالصفاتفيالجهميةنفيأخذوافانهم

انف!سهمشهواتاتباعوإلى،حائرينفيهفكانوا،العباداتمنالصوفية

.(4صائرين)

".الرسولتصديق:لعله":الهامشفيالناسخوكتبكذا،(1)

جد".1و":الاصلفي2()

مما،."رسمها:)3(

سيدناعلىاللهوصلى،العالمينربدلهلحمدوا،الكتابتم":الاصلاخرفي()4

الكتابهذاتحريرمنالفراغوقعكثيرا.تسليماوسلموصحبهالهوعلىمحمد

،العنزياللهعبدبنراشدالدهلىإالفقيربقلم.1285سنةالاحديومفيالمبارك

علىمقابلة"بلغهامشها:علىكتبثمآمين.المسلمينولإخوانهلهالدهغفر

".والمنةلحمداودله،الطاقةبحسبالاصل

وصفعندالمقدمةفيبعضهاوذكرنابالكتابلهاتعلقلابيتاعشرثلاثةكتبثم

".النسخة
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الولاية!رحكااههالريم!الة





(1)الستخصيرالرتج!إفه

باللهإلاقوةولاحولولا

بمضلوجئبهالأمور،ليلمعاتعالىاللهوفقه-الأمورولاةبعضسأل

شيخ-الحبوردارفيأوليائهوبينبينهوجمعالشمرور،مواقعحمتهر

الدينتقيئ:والشامالعراقينأهلبركتهعمتومن،الأنامومفتيالإسلام

بنالحليمعبدالدينشهابالعلامةالشيخبنأحمدالعباسأبا

فيدرجتهوأعلى،الطالبينعلىبركتهمناللهأعاد،تيميةابنالسلامعبد

لمطهر،االشمرعبناء)2(قواعدعلىالولايةحكمسبيللهيبينأن=عليين

ذلك.فيشيئاليكتبسعرقة،فيوقعتتهمةبسبب

التوفيق.وباللهمختصرا،لجوابالهفكتب

له،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنواشهد،العالمينربللهلحمدا

وسلموصحبهالهوعلىعليهاللهصلىورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

تسليما.

أعمالوافضل،الدينواجباتأعظممنالاسلامامورولاية

فيأمرهمولياجتهدإذا،العالمينربلىإالقرباتوأعلى،لحينالصا

".الولايةاحكامفيبالرسالةهذهتعرف":الورقةطرةعلىكتب(1)

الكلمة.هذهاستظهرتهكذا)2(
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لجهلاطرقوتجنب،والانصافالعدلوتحري،والسنةالكتاباتباع

وسعها.إلانفسااللهيكلفولا،والظلم

ظله:إلاظللايومظلهفياللهبطلهم2[]قسبعة"!سي!:النبيقال

معلققلبهورجلوجل،عزاللهعبادةفينشمأوشاب،عادلإمام

اجتمعااللهفيتحاباورجلان،اليهيعودحتىمنهخرجاذالمسجدبا

،بالدموععيناهففاضثخاليااللهذكرورجل،عليهوثفرقاذلكعلى

براللهأخافنيإ:دقالوجمالمنصبذاتامرأةدعتهورجل

تنفقماشمالهتعلملاحتىفأخفاهابصدقةتصدوورجل،العالمين

")1(.الصحيحين"فيأخرجاه."يمينه

.العادلالامام!سم!والنبيقدمكيففانظر

وأستينعبادةمنأفضلعادلاماممنيوم":لحديثاوفي

")3(.سنة)2(سبعين

عنه.اللهرضيهريرةبياحديثمن(3101)ومسلم66(،0)البخاري(1)

أثبت.كما"سبعينأو"نهوالطاهر0مصؤرليفييظهرلمالاصلفيلحقعلامةهنا2()

922(.)صتيسيامامنهاعدةمواضعفيلهالمولفوسياقاتلحديثالفظفيكما

فينعيموأبو(،)4762"الاوسطو"(،1)3291الكبير""فيالطبرانيأخرجه)3(

الشعب"و"(162)8/:""الكبرىفيوالبيهقي(،)16"العادلينفضيلة"

لحديث.امرفوعا.-عنهمااللهرضي-عباسابنعقعكرمةطريقمن)5996(.

بهتفردجبير،بنعفانإلاعكرمةعنلحديثاهذايرولم":نيالطبراقال

في=الهيثميوقال.الاسناد"بهذاإلاعباسابنعنيروىولا،عونبنجعفر



اللهعندالمقسطون":قالأنه!شيمالنبيعنالصحيحلحديثاوفي

الذين-يمينيديهوكلتا-الرحمنيمينعننورمنمنابرعلىتعالى

)1(."عليهولواوماحكمهمفييعدلون

الشرعية،والمناصبالدينيةالولاياتمنلحربواالشرطةوولاية

صنفقوانينولها،والانصافوالعدل،والسنةالكتابعلىالمبنية

القضاء.ولايةفيصنفواكمامصنفاتفيهاالعلماء

والسارقالزانيعلىالشرعيةلحدودايقيملحرباليوافإن

الله.حدودتعدىمنعلىالشرعيةالتعزيراتويقيم.ونحوهموالشارب

التهمفيويعاقب،والمضارباتالمخاصماتفيالناسبينويحكم

أمرإليهيرفعونالذينالعرفاءوينصب،والاموالبالنفسالمعلقة

منذلكوغير،المساكنأموريرفعونالذينلحراسوا،الاسواق

المسلمين.مصالح

والسنة.الكتاببهاجاءالتيالشرعيةالامورمنالأمورهذهوكل

أربعينتمطوواأنمنخيرالأرضفييقام"حد:!لمجمالنبيقال

)2(.صباحا"

فيالالبانيوضعفه".أعرفهولمالسختبنزريقفيه"263(:)6/:"المجمع"=

)989(."الضعيفةالسلسلة"

عنهما.اللهرضيعمروبناللهعبدحديثمن()1827مسلمأخرجه(1)

=""الكبرىوفى(،4094)""الصغرىفيوالنسائي)8738(،أحمدأخرجه2()
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ضا؟فقداللهحدودمنحددونشفاعتهحالتمن"لمجع!م:النبيوقال

حتىالخبالردغةفيخبسفيهليعسمامسلمفيقالومن،امرهفيالله

اللهسخطفييزللميعلموهوباطلفيخاصمومنقال،ممايخرج

.(1داود)أبورواه"ينزعحتى

يقيمون-عنهماللهرضد-الراشدونوخلفاؤه!يمالنبيوكان

بينويحكمونالنقباء،وينقبونالعرفاء،ويعرفون،الشرعيةالعقوبات

قدرا.شيءلكلاللهجعلوقد،لحقوقواالحدودفيالناس

منذلكنحوأو،قرضهأوباعهأنهآخرعلىالرجلادعىفاذا

حلفوإلابينةالمدعيأقامإنبل،عقوبةذلكفييكنلمالعقود؛

المفرطهوالمدعيوكانالطاهرفيبرئحلفوإذا.عليهالمدعى

عليه.يشهدلمحيث

وإئباتوتعديلشهاداتفيهماأن:العادةجرت3[]قوقد

القضاء.لىإفمرجعه)2(وأيمان

بينإسنادهفيواختلف(.)8943حبانبن1و)2538(،ماجهوابن735(،0)

الوقف.والنسائي(،11/211):"العلل"فيالدارقطنيئورجح،والوقفالرفع

لحاكم:وا(،11/524):الرزاقوعبد(،)5385حمداخرجهو)7935(.رقم(1)

قالعنهما.اللهرضيعموابنحديثمنوعيرهم82(،)6/:لبيهقي1و27(،)2/

،(891)3/:"الترغيب"فيالمنذريإسنادهوجودالإسناد،صحيح:لحاكما

الكبائر":"فيوالذهبي573(،)6/:"الموقعينإعلام"فيالقيموابن

2(.40)7/:"المسند"علىتعليقهفيشاكرأحمدوصححه(،477)ص/

تها.استظهرهكذا2()
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لامالسرقأو،قاتلهيعرفلاقتيلقتلمااذاوهو،التهمماو

المتهمحلفلوفانهاخر.وجهعلىهذافيفالحكم؛سارقهيعرف

فإن،بالبينةالمدعيكلفلووكذلك،والاموالالدماءضاعت،وسيب

أحد.قدامغالباذلكيفعللاالقاتل

يضربلكان،يضربوالمالالدمصاسطاتهمهمنكلكانولو

،والقضاة،والمشايخوالعلماء،والتقوىالبرهلو،لحونالصا

فإن،وعدوانظلموهذا)1(.المتهمدعوىبمجردأحدوكلوالامراء،

بالظلم.يزاللاالظلم

فقد،براءتهتعلملمالذيالمتهميحبسأن:ذلكفيالاعتدالبل

فيحبس)2(!شيماللهرسولان:جدهعنأبيهعنحكيمبنبهزروى

)3(.تهمة

أبيأصحابمنتباعهموالائمةبهعملوقد،ثابتحديثوهذا

.-عنهماللهرضي-وغيرهمحمدووالشافعيومالكحنيفة

"."التهمة:نسخةفيأنهالىإضحةوغيرإشارةلحاشيةافي(1)

".اللهصلى":الاصلفي)2(

لحاكم:وا(،87514والنسائي(،141)7والترمذي363(،0)داودأبوأخرجه)3(

عن،أبيهعن،حكيمبنبهزحديثمنوغيرهم53(.)6/:والبيهقي(،201)4/

.يخرجاهولمالاسنادصحيح:لحاكماوقال.حسنحديث:الترمذيقال.جده

رضيهريرةبيأحديثمن77()6/:والبيهقي(،201/)4:لحاكماخرجهو

.متروك:الذهبيقال،خثيمبنابراهيموفيه.عنهالله
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أماراتقامتاو،بسرقةذلكقبلعرففان،المتهمفيينظرثم

يعترفحتىضربهفيالعلماءمقكثيررخصفقدسرق=قدأنهتقتضي

بالسرقة.

الزبيرلىإسلملمجع!النبيأن")1(صحيحه"فيالبخاريروىوقد

بمكانه.اعترفحتى،بكتمانهاتهممالعلىليعاقبهرجلاالعوامابن

نأيجزلم،والامانةالثقةهلمقانهالمتهملذلكالناسشهدوإن

الحدودادراوا":قال!سيمالنبيفإلى.ذلكيبيحسبببلاعقوبتهتباج

فييخطئأنمنخيرالعفوفييخطئأنالامامفإن،بالشبهات

2(.)"العقوبة

وفي،للبخاري(بتحقيقي6-1)ص:"الشرعيةالسياسة"فيالمصنفوعزاه(1)

متنهدونفقطسندهذكرإنماوالبخاري:أقول.للصحيح(3504/):"الفتاوى"

بينلجمعا"فيالحميديوعزاه"،"اختصره:وقال0273()رقمحديثعقب

كتابعلىالاعتمادكثيرلمصنفوا،للبخاريمطولا(1/121):"الصحيحين

وانظرالعزو.فيعليهاعتمدنهفالغالب،محفوظاتهأوائلمنوهو،الحميدي

للمصنف.،الشرعيةالسياسة"علىتعليقيللمزيد

خطب.بنحمىعمسعيةهو:لرجلو

الحدود""ادرووا:بلفظمرفوغاعليعق238()8/:الكبرىفيالبيهقىاخرجه)2(

كماءهلاشبهانه":خلافياته"فيوفال،وضعفه

بلفظ:عائشةحديثمن384(4/):لحاكموا(،4421)الترمذيخرجهو

إلامرفوغانعرفه"لا:الترمذيقال.لحديثا."..المسلمينعنلحدودا"ادراوا

في-ضعيفوهو...الدمشقيزيادبنيزيدعنربيعةبنمحمدحديثمن



الايمانويحلف،عليهيضمنأنهكذايكونبمنيفعلماوأكثر

عليه.بهادعيمانفيعلىالشرعية

بنالنعمانلىإجاؤواقوماأن)1("سننه"فيداودأبوروىوقد

شئتمإن:فقال،بهيعترفحتىفاضربهمالالنالممرقهذاإنفقالوا:بشير

خذتمامثلظهوركممنأخذتوالاعندهمالكمظهرفان،ضربته

!يو.ورسولهاللهقضاءهذا:قال؟قضاوكهذافقالوا:.ظهرهمن

علىيقدردينإما،أداوهعليهيجبمالعتدهالرجلانعرفواذا

وأ،سرقهمالواما،عاريةأووديعةواماالوفاء،منامتنعوقدوفائه

مالمنأو،دفعهعليهيجبالذيالسلطانمالمنخانهأو)2(،اغتصبه

قادرأنهعرففإذاذلك=نحوأو،شريكهأوموكلهمالمنأو)3(،اليتيم

قال.يؤديهحتىمرةبعدمرةيصربفإنه،ممتنعوهو،المالأداءعلى

)4(."وعقوبتهعرضهيحلالوابدليئ":صئنالنبي

لحافظواالبيهقيوضعفه."أصحوكيعورواية،يرفعهولموكيع51ورو.لحديثا

الاسناد.صحيح:لحاكماوفال(.0221)""البلوغفيحجرابن

وهو.وغيره(452)5ماجهابناخرجه.بنحوههريرةبيأحديثمنايضاورو!

مسعود.بنوعمرعلىموقوفاورو!.ضعيف

732(.0):""الكبر!وفي(،4874)النسائيخرجهو.بنحوه()4382رقم(1)

.ليعرفأخرجتهوانما،بمثلهيحتجلامنكرحديثهذا:الكبر!فيوقال

استظهرتها.وهكذا،مطموسةشبهكلمة)2(

صح"."أوالامنهيطهرلمالهامشفيلحقالكلمةمقابل)3(

ماجه=وابن(،0964)والنسائي)3628(،داودوابو(،4917)6احمدأخرجه(4)
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.درلقاا:جدلواوا،لمطلا:لليا

(01)0000000.وقال[4]ق

ئتتغونوامولهصديرهممنأخرجواالذينالمهجرين>لرللفقرا...

آلصدقون(5[هم]ق[أوليكورشوله،اللهورضوناوينصروناللهمنفضلأ

.المهاجرونوهؤلاء]الحشر:8[

هاجرمقيحبونفتل!منيمقواقيالدارتبؤءولذين>و:لىتعاقالثم

ولوأ!سضعلىويؤثرونوتوامضاحاجةصحدورهمفىمجدوبئولاإليهم

<المفلحونهمفاولئكنقسه-شحيوقومنخصاصةبهتم؟ن

الانصار.وهؤلاء]الحشر:9[

اغقرربنايقولوتبعدهممنجاءو>والذلى:تعالىقالثم

ءامنواللذينغلاقلونجافىتجعلولابالايمنسيقونالذيفوصلاضشافا

]الحشر:01[.<ح!يئموفورربخاإنك

،(15)6/:والببهقي(،4/411):لحاكموا(،05)98حبانوابن(،42)27

.مقاللحقالصاحبباب،الاستقراضكتابفيالبخاريوعلقه

العراقيوصححهالاسناد،صحيح:لحاكماوقال،حبانابنصححهلحديثوا

656(،)6/المنبر":البدر)فيالملقنوابن82(،4)2/:الاحياء"تخربج"في

931(.)3/التغليق":"وفي76(،)5/:"الفتح"فيالحافظوحسنه

الاصل.منأوالتصوبرمنهيهلادريفلا[.4]قهناسقظت(1)
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للسلفبالالستغفاروصفهم،القيامةيوملىإالثالثالصنفوهذا

ولاالسلفيلعنونوهؤلاءلهم،غلاقلوبهمفييجعلألااللهوسؤال

قوة)1(فييسعونبل،الغلمنعاللهمنيطلبونولالهم،يستغفرون

.الايمانأهللخياروالعداوةوالبغضالغل

وحفظلجهادافيالمسلمينمورولاةيخونونهؤلاءإنثم

وخيار،الامةخياريعادونكانواإذ؛دينيةعداوةأعداوهموهمالبلاد،

المهاجرينمنالاولينوالسابقين،الراشدينالخلفاءمورهاولاة

.لانصاروا

البيت؛أهلموالاةأظهرزنديقامنافقاكانالرفضابتدعوالذي

.النصارىمعبولصفعلكما،الاسلامدينإفسادلىإبذلكليتوسل

والاسماعيلية،،القرامطةالزنادقةلعامةملجأالرافضةكانتولهذا

ونحوهم.،لنصيريةوا

استخدامهمولا،المسلمينعلىيولوهمأنالامورلولاةيصلحفلا

السنةأهلمنهومنبهماستبدلإذابل،المسلمينعسكرفي

ودنياهم.دينهمفيللمسلمينأصلعكان-لجماعةوا

ذلك،بمجرديوئقلم،الرفضمنوالبراءةالتوبةأظهرواإذا]و[

متفرقةمواضعفيويسكنون،جموعهمفيفرق،أمرهمفييحتاطبل

تها.استظهرهكذا(1)

902



منيتمكنونولاعرفوا،أنفسهمفيماأظهروالوبحيث،السنةأهلبين

،مكانفيوعددقوةلهمكانإذافإنهم.والعدوانالاثمعلىالتعاون

بكثير.التترعداوةمنأعظميعادونهم،مجتمعينللمسلمينعدواكانوا

أضرالرافضةأنالبلاد:تلكمنالقادمونالشرقأهليخبرولهذا

وهم،إليهموميلوهالتترملكأفسدواوقدالتتر،منالمسلمينعلى

المسلمينعسكرفييكونأنيجوزفكيف)1(،وظهورهدولتهيختارون

التتر؟!منالمسلمينعلىوضرراعداوةأشدهومن

ليسإذ،إليهواستجابأحبهإليهودعيالاستلامعرفإذاوالتتري

الملك.علىيقاتلوإنما،الاستلامفييناعليهيقاتلدينله

المسلمينجماعةإفسادفيالسعيدينهممنفإنالرافضةوأما

لجماعةاأهليرونلانهم؛عليهمالكفارومعاونة6[،]قأمورهموولاة

ولانهم،الاصليالكافرمنحالاأسوأالمرتدوالكافر،مرتدينكفارا

فييرجونهلامادعوتهموقيامكلمتهمظهورالكفاردولةفييرجون

أهلكلمةعلىالكفاركلمةظهوريختارونأبدافهم،المسلميندولة

الاسلامأهليقتلون":الخوارجفيمج!يوالنبيقالكما،لجماعةواالسنة

)2(."الأوثانأهلويدعون

يظهر.لملكنهللكلمةإصلاجالنسخةهامشوفي،وظهور"":الاصل(1)

رضيالخدريسعيدبياحديثمن(4601)ومسلم(،1435)البخاريأخرجه2()

عنه.الله
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سنة،ثلاثمائةمنأكثرالمسلمينمعكانتالمسلمين-سواحلوهذه

فيهاالرافضةبقاياوصارت،الرافضةمنوالفرنجالنصارىتسلمهاوإنما

.النصارىمع

التتر،ملكهولاكومعدخلالذيأناللهعلمفقدالتتر؛دولةماو

حريمهم،وسبي،دولتهموزوال،المسلميندماءسفكعلىوعاونه

اليهودمعدائماوهم،الرافضةفهم-أموالهمخذو،ديارهموخراب

المشركين.أووالنصارى

منهممقدملهمجنادا،أوالمسلمينعلىولاةهؤلاءمثلفكيف

عنبلادفيمنفردين،المالبيتأمواليأكلون،المسلمينعسكرفي

؟!المسلمينجماعة

دفع-وعامتهمالمسلمينولائمةولرسولهللهالنصحأعظمفمن

أعلم.لىتعاوالله.عنهمهؤلاءضرر

تمت.

!!!
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الإسلاميةالبلادأهلبعضإلىالشدخكتاب





الر!صج!الرتج!إلمحه

باللهإلاتوفيقيوما

)2(،تيميةابنحمدأالعباس(1أبو)الدينتقيالشيخكتاب:فيهجزء

في،المحمديةالشريعةتقتضيهفيما،الاسلاميةالبلادأهلبعضالى

الدينية.الأمورمنعنهاستاقضية

الر!صج!الرتج!إلمحه

بخيرلياختمرب

أربعسنةالاولىجمادىعشررابعالاحديومبتاريخكانلما

الامام،الاناموقدوةالالسلامشيخمجلسإلىحضر،وسبعمائة

تقي،البدعأهلقامع،الشريعةمحي،السنةناصر،الفرقمفتي،العلامة

الدينشهابالعلامةالامامالشيخابنأحمدالعباسأبيالدين

المسلمينولجميعلهاللهغفر،تيميةابنالسلامعبدبنالحليمعبد

بقريةيومئدالفقيهالسراجأحمدالشيخ=وكرمهبمنهلجنةاوأثابهم

المحروسة.دمشقأعمالمندارياإقليممنالفستقكفرقوق

المثميخأصحابمنفقراءمنهمأناشاحولهاومنبقريتهأنوذكر

مكشوفيمولهينوغيرهمالرفاعيةالقطنيوعلي،القطنيحسن

)1(كذا.

السجع.لهليستقيمعليهاضربثم""الحرانيكتب)2(



.الصلاةتاركوبعضهم،يصليوبعضهم،مولهينوغيرالرؤوس

حسا،سمعواإذاالصلاةفيالامامخلفقامواإذايصليالذيفاما

يزعق،من2[]قفمنهم=قويةحركةوقويبقبقابمشيأوبابكصرير

ذلكعننهاهمنهو!اخاخ:يقولمنومنهم!ه1اه:يقولمنومنهم

شيخنا!وطريقطريقناوهذهفقراءنحنفقالوا:

نأاعتذرمنفمنهم،بالصلاةفأمرهممنهميصلوالمالذينماو

الدنياأشغال:يقولمنومنهم،بردانأنا:يقولمنومنهم،نجسثوبه

إلافرضهيماالصلاةإنفقيهيا:يقولمنومنهم،الصلاةعنتقطعنا

الدنيا!شغالوالفلاحةعملمنفارغهومنعلى

إليهمكتاباالشيخلهفكتب،إليهمكتابالهيكتبأنالشيخوسأل

المحمدية،النبويةوالسنة،الاسلاميةالشريعةتقتضيهبماغيرهموالى

:الكتابصورةوهذه
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الرفجمصالرتج!إلمحه

أمراءمنكتابهإليهيصلمنلىإتيميةابنأحمدالداعيمن

الدنياخيرلهماللهجمع،وروسائهموقضاتهموولاتهمالمسلمين

الامور،جميعفيوتولاهم،وظاهرةباطنةنعمهعليهمسبغو،والاخرة

محذور.كلعنهموصرف

إلهلاالذياللهإليكمنحمدفانا،وبركاتهاللهورحمةعليكمسلام

يصليأنونسالهقدير.شيءكلعلىوهو،اهلللحمدوهوهو،لاإ

عليهاللهصلىورسولهعبدهمحمد:النبيينوخاتمالمتقينإمامعلى

تسليماً.وسلمالهوعلى

ليظهرهالحقودينبالهدىمحمدابعثتعالىاللهفانبعد؛أما

،للناسأخرجتأمةخيرأمتهوجعلشهيدا،باللهوكفىكلهالدينعلى

النعمة.عليهمتمو،الدينولامتهلهكملو،الكتبأفصلعليهنزلو

مندينهعنخرجمنبجهادالمؤمنينعباده-سبحانه-اللهأمروقد

حتى،الاسلامشريعةعنخرجمنبجهادمرو،والمنافقينالكافرين

العليا.هياللهكلمةوتكون،للهكلهالدينيكون

فأعرفالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالامرالمؤمنينعلىوفرض

مناللهأوجبهماولو،الاعمالفضلو،الدينوعماد،المعروف

مواقيتهافيالخمسالصلواتهي:الدينمنيبقىماواخر،الفرائض
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ويؤتواالصلاةيقيمواحتىالناسقتاليجبفانه.ورسولهاللهامركما

ورسوله.اللهامركما،الزكاة

وذروة،الصلاةوعموده،الاسلامالأمررأس":!شم!مالنبيقالوقد

")1(.اللهسبيلفيالجهادسنامه

اليومفيالعبيدعلىاللهفرضهنصلواتخمسر"!شم!م:وقال

)2(."الجنةيدخلهأنعهداللهعندلهكان،عليهنحافظفمن،والليلة

)1(

)2(

"الكبرى"فيوالنسائي26(،)16والترمذي22(،10)6أحمدأخرجه

(02)9/:والبيهقي76(،2/):لحاكموا)7393(،ماجهوابن(،01331)

.-عنهاللهرضي-جبلبنمعاذعنسلمةبنشقيقئل1وأبيحديثمنوغيرهم

والمصنف،الشيخينشرطعلىالحاكموصححه.صحبححسن:الترمذيقال

.(1/62)7:"الفتاوى"في

وجهين:منالحديثصححمنرجبابنتعقبوقد

معاذوكان،بالسنادركهقدكانوإنمعاذ،منوائلأبيسماعيثبتلمأئه:الاول

فيتوقفواأنهمقومعنالدمشقيزرعةأبوحكىوقد.بالكوفةوائلبوو،بالشام

أبعدهمعاذمنفسماعه،نفوهأوعمر،منوائلبيأسماع

بنشهرعنالنجود،بيبنعاصمعن،سلمةبنحفادرواهقدانه:والثاني

":العلل"الدارقطنيقالمختصزا.حمدأالامامخرجهمعاذ،عن،حوشب

علىشهرروايةمنمعروف!لحديثالان؛بالصوابأشبهوهو73-97(:)6/

العلومجامع"انظر.ضعيفةكلهامعاذعنأخرىطرقوله.فيهعليهاختلاف

.بشواهدهصحيحلحديث1و(.2135/):"لحكموا

والنسائي(،1041)ماجهوابن(،0241)وأبوداود2(،62)39حمدأأخرجه

الله-رضيالصامتبنعبادةحديثمن،وغيرهم()1732حبانوابن(،)462
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:وقال(.1)"الصلاةتركالاالكفروبينالعبدبينليس":وقال

)2(.كقر"3[]قفقدتركهافمنالصلاةوبينهمبينناالذيالعهد"

مركمامواقيتهافيالخمسالصلواتيقيمواانالمسلمينفعلى

والنساء،الرجالمنبذلكبعضابعضهميامرأنوعليهم،ورسولهالله

افاسوقودهاوأهلي!ناراأنفسعكمقؤأءامنواالذين>يائها:لىتعاقالكما

.[6:لتحريما](والحطرة

")3(.وأدبوهمعلموهم"-:السلامعليه-عليوقال

العقوبةفعليهوالنساء؛الرجالمنالخمسالصلواتمنامتنعومن

صحيحه.فيلهواخرجثقاتهفيحبانابنذكرهالمخدجيسندهوفي.بهعنه

أخرجه.ب!حوهعبادةعنالصنابحي(دده1عبدابو)أواللهعبدعنأخرىطريقوله

وسنده.وغيرهم(،2/512):والبيهقي(،524)أبوداودو(،40722)حمدأ

الملقنوابن(،184)4/:التمهيد""فيالبرعبدابنصخحهالحديثو.صحيح

عهدا"."الاصلفيووقع938(.)5/:المنير""البدرفي

والنسائي(،01)78ماجهوابن2(،026)والترمذي(،4)678داودأبوأخرجه(1)

صحيح.حسن:الترمذيقالعنهماهاللهرضياللهعبدبنجابرحديثمن(،)464

النسالي(،1)970ماجهبن1و262(،1)والترمذي22(،)379احمدأخرجه)2(

بنبريدةحديثمنوغيرهم6-7(/1):لحاكموا(،4541)حبانوابن(،)463

ابنوصححه،"غريبصحيححسن":الترمذيقال.عنهاللهرضيالحصيب

مسلم.شرطعلى68()ص"الصلاة"فيالقيمابنوصححه.لحاكمو[حبان

هجر(.-41/588):المنثور""الدرفيكماوغيره(،301)23/:الطبريأخرجه)3(

.(151)ص"السلام"عليه:قولهعلىالتعليقومضى
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قتل.والاتابفان،يستتاباروحكمه،المسلمينجماعبإالبليغة

سعادةفلهورسولهاللهاطاعفمنواعذارا،إنذاراكتبالكتابوهذا

ورسوله.بهاللهحكمبماعوقبذلكمنامتنعومن،والاخرةالدنيا

فانهعذر،لهكانإذاإلاوقتهاعنالصلاةيؤخرأنللمسلموليس

المغرب:الليلتيوصلاوالعصر،الظهرالنهار:تيصلابينيجمع

الليللىإالنهارصلاةولاالنهار،لىاالليلصلاةيؤخرولاوالعشاء.

المسلمين.باتفاق

والبردباستعمالهتضرراوالماءعدموقدمحدثاوجنباكانومن

صلىثوباإلايجدلمواذاويصملي،الطيبالصعيديتيممفانهمرض=

اللهفإن،الحالتلكعلىإلايصليأنيقدرلمإذانجساكانولوفيه

"اذا:لمجي!النبيوقال[.16:]التغابن(ستظعتمماللهفالقو>:يقوللىتعا

1(.")استطعتممامنهفاتوابامرامرتكم

الباعومجانبة،المحمديةالنبويةالسننملازمةالمسلمينوعلى

ورسوله.اللهأمركماقانتينللهالصلاةفيفيقوموا؛لجاهليةاالمحدثة

لصريرصلاتهفيصاحأوالادميين،بكلامصلاتهفيتكلمومن

ورسوله،اللهعمىفقد،ذلكونحوالأشياءمنشيءحساوباب

والتكبيروالتحميدوالتسبيحالقراءةهيالصلاةوانما.صلاتهوبطلت

امته.!لمجؤالنبيعلمهكمالله،والدعاء

عنه0اللهرضيهريرةبياحديثمن()1337ومسلم)7288(،البخارياخرجه(1)
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عماولا،المسلمينبهورسولهاللهأمرعماخروجلاحدوليس

منلحينوالصاالاولياءجميعبل،المؤمنينلعبادهورسولهاللهشرعه

لذلك.ملتزمون،ذلكفيداحلونوالاخرينالأولين

الشرعةوهو،وطريقتهلمجت!ماللهرسولشريعةمحنخرجومن

اجتنابولاالواجباتأداءيلتزمفلم،بهبعثهالذيوالمنهاج

التتار،قتاليجبكماكان،منكائناوقتالهقتلهيجبفانه؛المحرمات

وأالفقهاء،أوالعلماءلىإمنتسباسواءكان،منهمشرهؤلاءوبعض

علىمشىأوالهواءفيطارولووالروساء،الملوكأووالفقراء،العباد

!!الماء

معأحدهو)1(4[]قولا،ورسولهبهاللهأمرعماخروجلاحدليس

!مالنبيفان-،السلامعليه-موسىمعالخضركانكما!ي!اللهرسول

)2(."عامةالناسالىوبعثتخاصةقومهالىيبعثالنبيكان":قال

الخضركانولاالخضرلىإمبعوئايكنلم-السلامعليه-فموسى

لااللهعلمنيهاللهعلممنعلمعلىاني":لهقالبل،بطاعتهمامورا

")3(.أعلمهلااللهعلمكهاللهعلممنعلمعلىوأنت،تعلمه

."يكون":ولعلها.كذا(1)

اللهرضياللهعبدبنجابرحديثمن52(1)ومسلم)335(،البخاريأخرجه)2(

عنهماه

اللهرضيعباسابنحديثمن0238()رقمومسلم(،1)22البخارياخرجه)3(

عنهما.
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الثقلينجميعلىإمبعوثفهو،آدمولدوسيدالرسلخاتمماو

لكانلموسىالخضرقالما)1(مثللهاحدقالولو.والإنسلجنا

هو)2(الذي،الاصلهذايعرفواالىالمسلمينفعلى،قتلهيجبكافرا

دينهم.فيعصمتهم

اللهفان،اللهبهياذنلملماالدينفيالابتداعمناحدا)3(يمكنولا

بههبآذنلمماالدجمتمرهلهمشرعواشر!ؤالهؤأم>:يقوللىتعا

.[12:الشورى1<لله

ياذنلمماالدينفيوابتدع،المسلمينشيوخمنشيخلىإانتسبومن

فيمهتدياالشيخكانإنمفترعليهكاذبفهوذلك؛لىإبدعتهونسب،اللهبه

النبوية.السنةخالفأنهئبنهإنوضلاخطأقدالشيخكانوإلا،ذلك

كان!ي!ولواللهرسولسنةخلاففياحدايطيعأنلاحدوليس

لاوربكفلا>:تعالىاللهقال.المسلمينئمةوالدينمشايخاكابرمن

أنفسهتممجدوافيلاثمطنهمشجرفيمايحكموكحتييؤمنولت

تعالى:قال]و[]النساء:65[ه!(تسليماولمجسلموأقفحيتصماحرجا

سمعنايقولوأنيخ!يحكمورشوله-اللهإلىعوإذاالمؤمنينتول>إنماكان

5[.1]النور:(وأطعنأ

الاصل.فيضحة1وغير)1(

"به".وتحتملتظهر،ولمالهامشفيملحقة)2(

ذلك.غيرتقراأنويمكنمنهاجزءطمس)3(



اليكأنزلبمآءامنواأئهميزعمونالذينإلىتر>ألتم:لىتعاوقال

يكفروأنأصو(وقدالطغوتلىيتحاكمواأنونيرياقبلكمنأنزلوما

مالىلؤاتعالهمقيلواذا!بعيداضديضلهمأنالشتطنويرلد-به

(!عنثصدودايصدونالمنفمينرأيئتالرسوللىواللهائزل

06-61[.النساء:1

عنفصدلمجر،اللهرسولسنةوالىاللهكتابإلىدعيمنفكل

الدنيا=فيأوالدينفيوالكبراءالسادةلبعضظاعة،عنهعرضوذلك

يقولونالنارفىوصههمتقلب>الذينحالمنبنصيبانذمنافقفهو

ناكبرإسادتناأطغناإناريا!وقالؤاالرسولاواطعناالئهأطغنايخليتنا

لعناكبإ(والعنهتماتعذابمفضغققءا!ملرشا!الئمبيلافاضئونا

.[-6668ةلاحزابا1

الشعور،وتفتيل،الرؤوسكشفالدينفييبتدعونالذينوهؤلاء

والزعفرانواللاذنوالنارلحياتبااللعبمثل،الخزعبلاتواظهار

.مضلونضالولىذلكفيمبتدعونهم-والدموالسكر

البدعهذهمنبريءفهووليا،لحاصاكانمنوكل[هق1

.والتلبيساتوالاكاديبوالصلالات

>ألا:قولهفيتعالىاللهذكرهمالذينفهمتعالىاللهولياءوأما

ءامنواالذيف!يحزنوتهئمولاعليهملاخوفاللهولاءإن
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<الأخرةوفيألديخاالحيؤةفىأئبشرى!لهميتقونوكانوا

.والتقوىبالإيمانالاولياءوصففقد61-63[.:]يونس

نالبزليس>!:قولهفيالتقوى-وتعالىسبحانه-اللهفسروقد

الأخرواليومباللهءامنمنلبرولبهنوالمغربالممثرقلبلوجوهكملوئوأ

افرفيذويحئه-عكالمالوءاقوالنليقوالكتفواثملائ!ة

وءاقىالصلؤةواقامالرقابوفىوالسابلينالسب!لوابنوآقسمك!والتمئ

وجنوالض!ر!انباسافىوالصبرينعهدواإذابعهدهموالمولوتالزكفة

177[.]البقرة:!<المحنقونهموأؤلبهكينصدفواأؤلئكالباِسى

الدنياخيرالمسلمينولسائرلكميجمعأنالمسؤولهووالله

برللهلحمدوا،وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام،والاخرة

كثيرا.تسليماوسلموالهالنبيمحمدعلىاللهوصلى،العالمين

بنحسينأصلمن،الخطيبعليبنأحمدبنمحمدلنفسهعلقه

.-عنهاللهرضي-الشيخخطوعليه)1(،سونجبنأحمدبنإبراهيم

وسبعمئة.وئلائينستسنةرمضانشهرعشرسابعفيوذلك

!!!

وأخوتههو2(1/5018،3560/5217)":الاصلامتاريخ"فيالذهبيذكره(1)

:ومال."حسينلشيخ1صاحبنا"هذا:حسينعنوقال،باهموالاربعة

".وجودةدينفيهم"حس
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[لأميرإدالشيخكتاب

لشقرجاهالدينشمس





حمدألعباس1أبوالدينتقيالأناموقدوةالاسلامشيخكتبهكتابئ

(1)سنقرجاهالدينشمس!لأميرالىإ-عنهاللهرضي-تيميةابن

أربعسنةمنشوالشهرفيالمحروسةصفدتولىلماالمنصوري

نسخته:وهذه.وسبعمئة

الرحصصجمصتج!إلمحهالر

ناصرالدي!شمسالامراءأميرلىإتيميةابنأحمدالداعيمن

امروبهلهوأقام،المسلميقأموربهوأصلحالدينبهاللهأعز،الاسم

البدعأهلودفح،العالمينفيالعدلإقامةعلىوأعانه،والدينالدنيا

لمعتدين.اوالفجور

لاالذياللهإليكم2[ق1نحمدفانا،وبركاتهاللهورحمةعليكملمتلام

يصليانونسالهقدير،شئكلعلىوهو،اهلللحمدوهوهو،إلاإله

عليهاللهصلىورسولهعبدهمحمد:المتقينوامامالنبيينخاتمعلى

تسليما.وسلمالهوعلى

فيهجعلحيثبه،نعموالاميرعلىأنعمقدلىتعااللهفإنبعد؛اما

وسمعهعنهانتشرقدماالرضيةوالاخلاقالمحمودةالصفاتمن

يتملىتعافاللهعظيما،شديدافرحابولايتهفرحواولهذا،المسلمون

المؤمنين.إخوانهوعلىعليهنعمته

الرسالة.علىالكلامعندالمقدمةفيلهترجمتوقد"،سنقرشاه":ويقالكذا،(1)
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عليهافاثنوابجنازةعليهمرلمجي!النبيان")1(الصحيحين"فيثبتفقد

:فقالشرا،عليهافأثنوابجنازةعليهومر."وجبتوجبت":فقالخيرا،

:قال؟"وجبتوجبت":قولكمااللهرسوليا:قالوا."وجبتوجبت"

الجنازةوهذه،الجنةلهاوجبت:فقلتخيراعليهاأثنيتمالجنازةهذه"

".الأرضفياللهشهداءأنتمالنار،لهاوجبت:فقلتشراعليهاأثنيتم

القصد،بحسقعليهاللهأنعمالمسلمينأمورمنأمرولي)2(فأي

يجعللىتعااللهفان،بينهمالعدلواقامة،لرعيتهوالنصح،اللهوجهوابتغاء

ما-والثوابالاجروجميل،المستطابوالثناء،المستجابالدعاءمنله

والماب.الدنيافيلهالذخائرأنفعمنهو

بنعمرشهرةكيففلينظر،ذلكيتدبرأنالمسلمأرادوإذا

الامور،ولاةمنهؤلاءومخيرالشهيد،الديننوروالسلطانالعزيز،عبد

والرشاد.لهدىوا،والعدلالصدقأهل

الثقفي،يوسفبنلحجاجاأقدمهم،اخرينقومشهرةكيفولينظر

محياهمفيسوءسمعةلهمالذين،والعدوانالظلمأهلمنمثالهو

لهم.مبغضبينوما،عليهمداعبينومالمساويهم،ذاكربينما؛ومماتهم

صدوعندملسلزمقعدفى>فيالاخرةفيوهموالثناء،الدعاءلهمولتكو

5[.5]القمر:(مقئدر

عنه.اللهرضيأنسحديثمن49()9ومسلم(،)1367البخاري(1)

أثبت.ماولعلهاواضحةغير)2(
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:قالأنه!لمج!النبيعن)1("مسنده"فيأحمدالامامروىوقد

".ظالماماماللهالىالخلقوابغض،عادلاماماللهالىالخلقأحب"

سبعينأوستينعبادةمنأفضلعادلاماممقيوم":رويوقد

)2("سنة

فياللهيطلهمسبعة":قالأنه!شميمالنبيعن")3(الصحيحين"وفي

قلبهورجل،اللهعبادةفينشأوشاب،عادلامام:ظلهالاظللايومظله

اللهفيتحاباورجلان،اليهيعودحتىمنهخرجاذالمسجدبامعلق

،عيناهففاضتخاليااللهذكرورجل،عليهوتفرقاذلكعلىاجتمعا

3[]قرباللهأخافاني:فقال،وجمالمنصبذاتامر،دعتهورجل

تنفقماشمالهتعلملاحتىفأخفاهابصدقةتصدقورجل،العالمين

(".يمينه

فماكالسوقهو:السلطانذيعنيقولالعزيزعبدبنعمووكان

اللهوطاعةوالعدلوالبرالصدقعندهنفقفإذا)4(.إليهجلبفيهنفق

من88(/01):""الكبرىفيوالبيهقي(،131)9الترمذيوأخرجه(.41711)(1)

حديث":الترمذيقال.عنهاللهرضيالخدريسعيدبيأعنالعوفيعطيةطريق

":الوهمبيان"فيالقطانابنوقال."الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحسن

".حسقلحديثفا.صالح:فيهمعينابنوقال،يضعفالعوفيوعطية"363(:/4)

2(.20)صيجهتخرتقدم2()

تخريجه.تقدم)3(

2(.01/51)بغداد":تاريخ"فيالخطيباخرجه4()
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ذلك.ضدإليهجلب،ذلكضدفيهنفقوإن.ذلكإليهجلب=ورسوله

والسيف،بالمصحفوالدولةالملةأمرقيامجعلقد-سبحانه-والله

الكئبمعهموأنزئابالبيتترسلناأرسلنا>لقد:كتابهفيفقال

ومئغشديدبآسىفتهالحديدوأنزلنابالق!لناسليقوموآلميزان

25[.]الحديد:(عريزفوخللهإنباتغتبجورسلهينصرهمناللهوليعلمللناس

يقومانهوالكتبوانزالالرسلبإرسالالمقصودلممبحانهفجعل

وكفىينصر،وستيفيهديبكتابذلكقياموجعل،بالقسطالناس

ونصميرا.هاديابربك

أن!واللهرسولأمرنا:قالاللهعبدبنجابرعنرويولهذا

-)1(.المصحفيعني-هذاعنخرجمن-السيفيعني-بهذانضرب

:قالديناربنعمروعن:ولفظه927()52/:"دمشق"تاريخفيعساكرابناخرجه(1)

نلمجنناللهرسولامرنا:يقولوهووالمصحفالسيفوبيدهاللهعبدبنجابررايت

لسننه":"فيمنصوربنسعيدأخرجهلكنهذا.فيماخالفمنبهذانضرب

منليسآخربسياق32(2)93/عساكر.وابن(،436)3/:لحاكموا333(،)2/

بعثنا:يقولاللهعبدبنجابرسمعت:قالديناربنعمروعن:ولفظهجابر،قول

مصحف،عنقهفيرجلفاستقبلنا،مسلمةبنمحمدواميرناراكباخمسينفيعثمان

ماعلى-السيفيعني-بهذانضربنيامرناهذاإن:فقال،عيناهتذرف،سيفهمتقلدا

نأقبلأوقبلكهذافيماعلىبهذاضربناقدفنحن،اجلسمحمد:لهفقالهذا.في

الشيخين.شرطعلىلحاكماوصححه.رجعواحتىيكلمهميزلفلم:قالتولد.
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ابيسنن"ويضع،المصحفيضع)1(العادلينالملوكبعضوكان

وهذا،رسولهسنةوهذه،اللهكتابهذا:يقولثم،السيفويضعداود"،

الله.بسيفضربناهاللهرسولوسنةاللهكتابعنخرجفمق.اللهسيف

يآمركنمانالله>:لىتعافقالالامور)2(،ولاةآيةكتابهفياللهبينوقد

لغتااللهإنلائعدلجتخكلوأنلتاسابينحكمتمواذاأهلهاالتلأئئتاتؤدوأأن

]التساء:58[.ا!اللهكان!يفابصيرا(يعظ!بة

.الاموالوفيالولاياتفيهوالاماناتداءو

أصلحجهةكلفيلييوأنالامرليوأمراللهفان؛الولاياتفأما

وهوعصابةعلىعملارجلاقلد"من:قاللمجح!مابخيفان،عليهيقدرمن

رسولهوخاناللهخانفقدمنه،للهارضىهومنالعصابةتلكفييجد

")3(."صحيحهفيالحاكمرواه"المؤمنينوخان

وانظر(.595)تالمراكشيالمغربييوسفبنيعقوبيوس!ابوالسلطانهو:(1)

.".ههاللهكتاب"هذا:قولهفيهوليس31(.1/24)النبلاء":"سيرفيلخبرا

(.بتحقيقي-5)ص"الشرعيةالسياسة"انظر2()

وابن(،41)62""السنةفيعاصمأبيابنوأخرجه(،4/401)":"المستدرك)3(

طريقمن247()1/:"الضعفاء"فيوالعقيلي352(،)2/"الكامل":فيعدي

عنهماهاللهرضيعباسابنعنعكرمةعنالرحبيقيسبنحسين

بانالذهبيوتعقبه.يخرجاهولمالاسنادصحيححديثهذا:لحاكماقال

يتابعلاحديثغيروله:الرحبيترجمةفيالعقيليوقالهضعيفقيسبنحسين

!الخطاببنعمركلاممنيروىلحديثاهذاان:وقال.بهالايعرفولاعليه

231



للمسلمينيجلبلمنجعلهالىتعااللهفان؛السلطانيةالأموالواما

ودنياهم،دينهمفيالمضرةعنهمويدفع،ودنياهمدينهمفيالمنفعة

المسلمين.منلحاجاتواالسوابقولذوي

الحكم،وولاة،الحربولاة]و[الامور،ولاة:مثلالمنفعةفأهل

وكل،والمؤذنينالمساجدئمةووالعلماء،والمشايخ،الديوانوولاة

ينصرونالذينالمقاتلةالجندومثل.المسلمينمصلحةفيتولىمن

بسيوفهم.اللهسبيلفييجاهدونو،ورسولهالله

اقاربمنالمطلب4[]قوبني،هاشمبني:مثلالسوابقوذوو)1(

لمجي!.النبي

فانهوقتلوا،]أ[اباوهمماتالذينالصغارلجنداأولادومثل

وأ،المقاتلةمنويصيروايبلغواحتىلجنديةاأولاديرزقأنيجب

يتزوجن.حتىالنساءعلىوينفق،ذلكعنيخرجوا

لحاجةافيهالرجلكانفاذا،المسلمينفقراء:همالحاجاتوذوو

اوكد.استحقاقهكانللمسلمينوالمنفعة

فينعيموأبو)11216(،"الكبير"فيوالطبراني115(،1/)0:البيهقيورواه=

أخرىطرقيمن76()6/:""تاريخهفيوالخطيب(،701)ص"العادلين"فضيلة

و"السلسلة)4/62(،([:الراية"نصبانظر.ضعيفةوكلها،عباسابنعن

")4545(.الضعيفة

:"وذو".الاصل)1(
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:والحقوقالحدودفيفهوالنايسبينالحكمواما

اللهشرعهبمايعاقبفإنهاللهحدودتعدىمنكلفالحدود؛

الخمور،وشراب،الطريققطاععلىلحدوداإقامةمثل،ورسوله

للكتابالمخالفةللبدعوالمظهرين،المحرمةبالفواحشوالمعلنين

والسنة.

والاعراضوالاموالالدماءمنالناسبينمامثل؛والحقوق

ذلك.ونحووالابضاع

اللهكلمةتكونوأن،للهكلهالدينيكونأنكلهبذلكوالمقصود

لاتكورنحتىولمحئلوهم>:كتابهفييقوللىتعااللهفإنالعليا،هي

93[.]الانفاد:<لله!لهالدتروي!ونفتنة

شريعةعنخرجمنيقاتلواأنالمسلمينعلىأوجبولهذا

وأصحابالصمديقبكرأبوقاتلكما،الاسلامادعىوإن!يخ!اللهرسول

.الزكاةمانعيع!يبماللهرسول

رضي-الصديقبكرلابي-عنهاللهرضي-الخطاببنعمروقال

أقاتلأنأمرت"!ع!:اللهرسولقالوقدالناستقاتلكيف-:عنهالله

ويقيموا،اللهرسولمحمذاوأناللهإلاإلهلاأنيثم!هدواحتىالنايس

إلالهموأموادماءهممنيعصمواذلكفعلوافاذا،الزكاةويؤئوا،الصلاة

قالحقها.منالزكاةفإنبكر:أبولهفقال".اللهعلىوحسابهمبحقها
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فعلمتللقتالبكرأبيصدرشرحقداللهيترأنإلاهومافواللهعمر:

)1(.الحقأنه

شهرويصومونيصلونكانوااقوامقتالعلىالصحابةواتفق

الصحاجفيتواتروقد،الاسلامشرائعبعضعقخرجواإذارمضان

معصلاتهأحدكم"يحقو:فقالالخوارجذكرانه!شيمالنبيعق

لاالقرانيقرأونقراءتها،معوقراءته،صيامهممنوصيامه،صلاتها

أينما،الرميةمنالسهميموقكماالاسلاممنيموقون،حناجرهميجاوز

القيامة،يوماللهعندقتلهملمن1اجرقتلهمديفان،فاقتلوهملقيتموهم

لمؤمنينااميرقاتلهموهؤلاء)3(.عاد"قتل)2(لأقتلمهمأدركتهملئن

الصحابة.معطالببيبنعلي

النبيمرقدتهموقراءوصلاتهمصومهمكثرةمعهؤلاءكانفاذا

00000)4([.ه]قالمسلمينشرائععقلخروجهم،بقتالهم!!ي!

محضوهودله6[]ق-[وجههألمملممضندلناأحسنومق]>..

وقال.[12]النساء:ه(ظيلاإثرهيماللهواتخذحنيفاكلإبزهيمطةواتبع

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن2(0)ومسلم(،)9913البخاريأخرجه(1)

."قتلة":الاصل2()

رضيطالببيابنعليحديثمن(01)66ومسلم361(،1)البخاريأخرجه)3(

.وتقدم.عنهالله

الاصل.من[]5ورقةسقظت(4)
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احدأ(رئهبعبادةولايعثركعمصنلحاففيعملرقيءلقاءيرجوا>فنكان:تعالى

011[.:]الكهف

امرهلىتعااللهبانإيماناواحتسابا؛إيماناذلكيفعلفالمسلم

اللهرضي-الخظاببنعمرقالكما،اللهعلىبالأجرواحتسابا،بذلك

له")1(.حسبةلالمنجرولاله،نيةلالمنعمللا"-:عنه

الخلقلىإللرغبة؛الأمةنصحأو)2(سلطانذاأطاعإذاالانسانفان

عن"الصحيح"فيثبتكما.والدرهمالسوطعبدكان=منهموالرهبة

تعسالدينار،عبدتعس،الدرهمعبدتعس":قالع!مانهالنبي

فلاشيكواذا،وانتكستعس،القطيفةعبدتعس!،الخميصةعبد

")3(.يسخطيعطلموانرضي،أعطيانانتقش،

عليه.يخلسما:والقطيفة.يلبسكساء:والخميصة

الله،عبدالمؤمنوإنما،والكسوةالنفقةعبديكونمنعلىفدعا

بإسناد-61/551:العمالكنزفيكما-""التقوىفيالدنيابيأابنأخرجه(1)

واخرجه0رجبلابن-07(96-/1):والحكمالعلومجامعفيكما،منقطع

":"الجامعفيوالخطيب41(،)1/:"الكبرى"فيمرفوغانسعنالبيهقي

".جهالةسندهفي"(:1051/):""التلخيصفيالحافظقالوغيرهما.)396(،

الديلمي.عندذرأبيحديثمنشاهدوله

أثبت.ماولعلها،واضحةغير"سلطانذا"أطاع2()

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن()2887البخارياخرجه)3(
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عدولاية(ذا)1كانواذا.نواهيهواجبنابأوامرهبامتثاللىتعااللهيعبد

كانوإن.إليهبهايتقربلىتعاللهعبادةوالاحسانالعدلمنيفعلهما

لىإبهايتقربلله)2(عبادةونصيحته،اللهطاعةفيطاعتهعدالرعيهمن

ولاوالتقوىالبرعلى>وتعاونو:لىتعاقولهفيداخلكلهوذلك،الله

.[2:]المالدة(أئعقابشديداللهإنألئهواتمواوالعذونلإثواعلىنعاونوا

لحكمواالاماناتباداءالامورولاةأمرقدلىتعااللهكانواذا

الولاياتفيلمحالاصل،والاموالالولايات:هيوالامانات؛بالعدل

إلانفسايكلفلااللهفان،الممكنعملذلكتعذرواذا،والامانةالقوة

النبيوقال]التغابن:16[.(شتطعتممالله>فانقو:لىتعااللهقال،وسعها

")3(.استطعتممامنهفاتوابأمرامرتكماذا":صتي

يوجدلموان،عليهيقدرمنأصلحالرجليوليأنذلكوأصل

بخلاف،الواجبهوفهذاالفجور؛أوالعجزمننوعوفيهإلاالاصلح

عملارجلاقلدمن"ع!يم:النبيقال.هوىاولجهلالمفضولقدممن

خانفقدمنه،للهأرضىهومنالعصابةتلكفييجدوهوعصابةعلى

)4(5"صحيحه"فيلحاكمارواه"لمؤمنيناوخانرسولهوخانالله

."ذو":لاصلا(11

الهامشهفيملحقة"عبادة"21(

.وتقدم(13371ومسلم72881(،البخاريأخرجه31(

232(5-231إصتخريجهسبق41(
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والصدقاتالفيء،مالمنكلها؛المشتركةالأموالماو

لبيتالولاةيقبضهاالتيوالاموال،الموقوفةوالصدقات،المفروضة

مستحقيها.لىإردهاوتعذرظلماوبتاويلالرعيةاموالمنالمال

أكثرمثل،القرىأهلمنرسولهعلىاللهأفاءالذيالفيءفمال

وأقديمخراجمنلهاوماالاقطاعاتفيالداخلةالسلطانيةالارض

أموالمنيقتض7[]قوما،الجزيةمالومثلالحكر،مثلهوجديد

.بتجارةأوبصلحلحربااهل

كتبهاقدالتيالماشيةوزكاة،الغلاتعشورمثلوالصدقات

.الزكاةبدورلمسافريقامقتؤخذالتيالتجارأموالوزكاةالعداد،

يتقلدهاالتيالموقوفةوالاموال،معروفةالسلطانيةالاموالوسائر

والربط،والمدارسالمساجدكأوقافحاضر،ناطرأولحاكماغالبا

.لجهاتالهذهالمالبيتمنأيضايطلقوماوالزوايا،

منفعة:أسبابثلاثةبأحدتستحقالممثتتركةالأموالهذه(كل)1

)2(.سابقتهأو،حاجتهأو،للمسلمينالرجل

كاملا.يطهرلمالهامشفيتعليقهنا)1(

جعلهم72()ص"الشرعيةالسياسة"وفي،أقسامثلاثةهناالمصنفجعلهم)2(

وغنائهللرجلشاملاواحداقسما(للمسلمينالرجل)متفعةهناجعلإذ،أربعة

المنافعجلبفيالمسلمينعنيغنيمن:قسمينجعلهماوهناك،وبلائهلرجل1و

والاجناد.كالمجاهدين،عنهمالضرردفعفيحسنايبليومنوالعل!اء،كالساسة
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ذلك-عنهاللهرضي-المؤمنينأميرالخطاببنعمرذكروقد

،وغناؤهالرجلهوإنماأحد،منالمالبهذاباحقأحدليسإنه":فقال

فيذكرهفهذا(.")1وسابقتهوالرجل،وفاقتهوالرجل،وبلاوهوالرجل

السلطانية.الاموالمنونحوهالفيءمال

يرزقون،السلاجحمالاللهسبيلفيالمقاتلةهموبلاوه؛فالرجل

ورسوله.اللهأعطاهمما-وغيرهالفيءمال-لىتعااللهمالمن

نوابمثل،لحربا]و[ولاةالامور،ولاةمثل؛وغناوهوالرجل

،لحقوقاويخلصونلحدود،ايقيمونالذين،الشرطةليووا،السلطان

الشادونوهم،المظلومعنالظالمظلمويدفعون،الطرقاتويحفظون

والسنة.الكتاببهجاءالذيورسولهاللهلأمر

كما،العفالمنوغيرهملجباةواالكتابمنالاموالولاةومثل

كتابه.فيلىتعااللهذكرهم

ويتولون،الخصوماتيفصلونالذينوالقضاةلحكماولاةومثل

والمظر،والغائبيناليتامىأموالوحفظ،والفسوخالعقودمنيتولونهما

مصالجمنذلكوغيرواقفيها،شروطعلىواجرائهاالاوقاففي

المسلمين.

:الكبرىفيالبيهقيطريقهومن2(،059)داودوأبو292(،)أحمدأخرجه(1)

281(.1/)المسند":"علىلعليقهفيشاكرأحمداسنادهوصحح346(.)6/

.مقالإسنادهوفي
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،لمعلمونواوالمفتون(،1لمؤذنين)والمساجداأمروكذلك

يؤدبونالذينوالمشايخ،النبويةالاحاديثومبلغو،القرانومقرئو

عنغناءلهمهؤلاءكل-ورسولهبهاللهأمربماويأمرونهم،الناس

ودنياهم.دينهممصالحفيلقيامهم،المسلمين

ال!عمبيل،بناءو،والغارمولى،والمحاويجالفقراء.نيالثاوالقسم

وفقرهم.لحاجتهمفيعطون،وغيرهم

ذو!كاستحقاق،بالن!سباستحقواالذينالسابقةذوو:والثالث

ذريةواستحقاقوالفيء.الخمسءلمجعمناللهرسولقربى،القربى

ذكرهميبلغحتى،ولدهصغارعلىينفقفإنه،اباوهمماتإذاالاجناد

تتزوجهحتىامرأتهوعلى،نثاهموتتزوج

علىوقفرجلإما8[]ق،فلانبنيعلىالموقوفالوقفومثل

ذلك.غيرأولهصاحبأوصالحكرجل،غيرهذريةأوذريته

وابنوالغارمينكالفقراءلحاجتهيأخذمنإماالزكواتفأهل

.والغازيكالعامللمنفعتهأو،السبيل

منفعةصاحبإمامستحقها،الحكميةالاوقافأهلوكذلك

الفقراءعلىكالموقفمحتاجواما،والمدرسوالمؤذنكالامام

المصالح.منوغيرهالفيءأموالوكذلك،والمساكين

".والمؤذنونلمساجدا"أئمة:ولعلها،الاصلفيكذا(1)
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يعتمدهالذيوهو،والسمةالكتابعليهدلالذيالاصلهوهذا

فيمصلحتهمتنتظموبذللشأهلها.لىإالأماناتأداءفيالامورولاة

كله.يتركلاكلهيدركلاوما،والاخرةالدنيا

هذهجميعفإن،المسلمينأمورلولاةجامعةكليةقاعدةفهذه

الراشدين.الخلفاءوسنة،والسنةالكتابحكمفيداحلةالامور

من؛العامةالمصالحالمدينةفيبنفسهيتولىلمج!النبيكانوقد

،العمالعلىلحساباواستيفاءلجهاد،واوالقضاء،العلام1()تعليم

فلما،الصدقةعلىرجلااستعملأنه")2(الصحيح"فيعنهثبتحتى

.لحسابااستيفاءوهو،حاسبهرجع

عن)3("الصحيح"ففي؛الشرطةصاحببمنزلةهومنلهوكان

منعبادةبنسعدبنقيسكان:قال-عنهاللهرضي-ماللشبنأنس

الامير.منالشرطةصاحببمنزلةلمج!النبي

،لشروطوالعهودويكتبون،والعلمالوحييكتبونالكتابلهوكان

عنه،اللهرضيبكرأبولهكتب.والولاياتوالعطاياالرسائلويكتبون

ثابت،بنوزيدعنهما،اللهرضيوعليوعثمان،عنهاللهرضيوعمر

".تعلم":الاصل(1)

الساعديحميدبياحديثمن()1832ومسلم(،0051)البخاريأخرجه2()

عنه.اللهرضي

".الشرطصاحب"وفيه7(.551)البخاري)3(



جمعين.أعنهماللهرضيوغيرهمومعاوية

هذافيالعلمكتابالوجوهبعضمنيشبههمالوحيفكتاب

الناسبينالتيالشمروطكتابيشبههموالشعروطالعهودوكتاب.الزمان

يشبههموالولاياتوالعطاياالرسائلوكتاب.وغيرهملحكاماعند

الانشاء.كتاب

أميرزمنفيالرعيةانتشرتفلماالبلاد،علىالامراءيؤمروكان

العطاياديوانالديوانوضع-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرالمومنين

الذريةوديوان،المجاهدينديوانمثلالاولالخراجوديوان،والنفقات

الذيلخراجوديوان،والصبيانالنساءمنبمجاهدينليسواالذين

المستخرجة.الامواليجمع

المالط،ليووا،لحرباليوا:ولاةثلاثةالمصرعلىلهوجعل

ياسرب!عمارفولى؛ثلاثةالكوفهعلىاستعملكما.لحكماليووا

بناللهوعبد.بالناسيصليكانالذيهولحرباميرو.لحرباعلى

وهو،الخراجعلىحنيفبنوعثمان،المالوبيتالقضاءعلىمسعود

والعطاء.لجيشا9[]قديوانعلىثابتبنزيدوكان.المال

زيادةذلكفيدخللكن،الامةقوامهيالثلاثةالولاياتوهذه

الهوىبحسبوتارة،والمصلحةالرأيبحسبتارةوتغيير،ونقصان

بمجموعهما.وتارة،والشهوة

ويرضاهيحبهلماوعامتهمالمسلمينمورولاةيوفقتعالىفالله
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والاخرة.الدنيامصالحعلىويعينهم،والعملالقولمن

بنمحمدالشيخابنالدينتقيالقدوةالشيخالتحيةهذهوحامل

ومنفعةودينخيربيتأهلواخوتههو..)1(عثمانالشيخالكبيرالشيخ

خدمتهموبسببحاجتهمبسببلزمهموقد،ودنياهمدينهمفيللناس

جهةمنتارة،الثلاثةالمشتركةالاموالفيحقولهم،ديونللماس

عوملفإذا.سابقتهمجهةمنوتارة،منفعتهمجهةمنوتارة،حاجتهم

يجلبمماذلككان=يستحقونهماإليهموأوصللهمبماهؤلاء

،والثوابالاجروجزيل،المستطابوالثناء،المستجابالدعاءلصاحبه

محله.وافقمافخيرالمعروف

علىالمسلميقوسائرالامورولاةيعينأنالمسؤولهووالله

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام،والاخرةالدنيامصالح

عشريرابعفي)2(الخطيبعليبنأحمدبنمحمدلتفسهكتبه

العالمين،ربللهلحمدوا،وسبعمائةوثلاثينستسنةرمضانشهر

تسليما.وسلملهوالنبيمحمدعلىاللهوصلى

!!!

تتضح.لمكلمةمقابلهاالهامشفيوكتبقراءتها،منأتمكنلمكلمة)1(

ستاتينفسهالناسخبخطأخرىرسالةفيواضحةلكنها،الاصلفيواضحةغير)2(

هنا.
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عقكتابصورة

فيهوالاعتقادعرببمابئ



.



الرفجمصالرتج!ابه

باللهإلانوفيقيوما

وامام،عصرهفريد،الاناموقدوةالاسلامشيخكتبهكتابصورة

العلامة،الامام،المعولزمانهفيعليهومن،الاولالطرازأنموذج،وقته

العلامةالامامالشيخابنأحمدالعباسأبوالدينتقي،الفرقمفتي

مدتهفياللهفسح،تيميةابنالسلامعبدبنالحليمعبدالدينشهاب

آمين.كرامتهدارفيوبينهبينناوجمع،الطالبينببركتهونفع،للمسلمين

أهلمنالفقراءمنجماعةبينالاعتقادفيوقعكلامبسببوذلك

وابن،كلامهفيالعربيابنإليهأشارالذيالاتحادفيبعلبكمدينة

عليه،ويوافقهممذهبهميعتقدممنوغيرهم،الفارضوابن،سبعين

الدينتقيالشيخمجلسفي،دمشقمشايخمنجماعةبحضرةوذلك

بدمشق.

وكفر.إلحا؟الاتحادبهذاالقولأنعلىجميعهمرأيهمواجتمع

بعلبك،أهللىإكتابا)1(بذلكيصدتبأن-عنهاللهرضي-الشيخوسألوا

ويجتنبوه.والباطل،فيتبعوهلحقاليعرفوا

".ذلكفي"أو"بذلكلهم"وتحتمل،الكلمةمنجزءطمس(1)
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آل!فجصالرتج!إقه

أهلمنالاكابر)1(الاجلاءالسادةلىإتيميةابنأحمدالداعيمن

عانهاووالرشاد،الهدىعلى2[]ققلوبهماللهجمعحولها،ومنبعلبك

لشريعةمتبعين،المتينبحبلهمعتصمينوجعلهموالسداد،الصلاحعلى

والدين.الدنياأمرلهمصلحو،المرسلينخاتمنبئهم

إلهلاالذياللهإليكمنحمدفانا،وبركاتهاللهورحمةعليكمسلام

يصليأنونسألهقدير،شيءكلعلىوهو،أهلللحمدوهوهو،إلا

عليهاللهصلىورسولهعبدهمحمد،المتقينوامامالنبيينخاتمعلى

كثيرا.تسليماوسلمالهوعلى

الكبيرالشيخ:السادةالمشايخدمشقلىإحضرفانهبعد؛أما

واجتمعوا،المقدسيهارونوالشيخمحمد،الشيخخوهو،القاسمأبو

المثميخسيدنامثل،بهميقتدىالذينالسادةالمشايخاعيانفيهبمجلس

البالسي،قوامبنمحمدالشيخالقدوةوالشيخ،الحزاميالدينعماد

والشيخ،الفارقيالدينتاجوالشيخ،الجزرياللهعبدالعارفوالشيخ

المشايخ.منوغيرهم،جبارةابنالدينشهاب

كابن)2(،الاتحاديةأمرمنفيهالخوضوقعفيماالكلاموجرى

أثبت.ماولعلها،مطموسالكلمةآخر(1)

اثبت.ماولعلها،واضحةغير2()
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!ح

فصوص"كتابواحضر،ونحوهمسبعينوابننيوالتلمساالعربي

ما)1(بعضأيضاوقرئ،متعددةفصولمتهوقرئ،العربيلابن"الحكم

مذهبهم.سروكشف،امرهمحقيقةبيانمنكتب

الكائناتوجودأن:مذهبهحقيقةنو،أمرهحقيقةللجماعةوظهر

والكفار،والعذراتوالانتانلخنازير،واالكلابوجودحتى-

،القدمفيثابتةالكائناتأعياننو،الحقوجودعينهي-والشياطين

يظهرنيمكنولافيها،وجودهظهربليبدعها،ولماللهيخلقهالم

وهوبالوجود،غذاوهاوهو،بالأحكامغذاوهفهيفيها،إلاوجوده

.تعبدهوهييعبدها

عينهوالمنزهالحقوعين،المخلوقعينهوالخالقعينوأن

عبادنو،المشتومهووالشاتم،المنكوحهوالناكحنو،المشبهالخلق

الله.إلايعبدألىيمكنولا،اللهإلاعبدواماالاصنام

:أي23[]الالمراء:(إئاهالأئغبدوالأرئكوقفئ!>:قولهنو

معبود،كلفياللهغيرعبدفماوقع،إلابشئاللهحكموماوقدر،حكم

ليالمجابعضعبدواحيثمنتقصيرهموقعالاصنامعبادنو

الكاملالعارفنو،كاملينعارفينلكانواشيءٍكلعبدواولو،الالهية

السملام-عليه-نوحانوعبد،حتىظهرصورةأبدوفيعبدمايعلم

الخالق.نفسهيالمخلوقاتأعياننو،الذمبلسانقومهعلىأثنى

ثبت.مافلعلها،مطموسةما""بعض)1(
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خاتممنأكملهوالاولياءخاتمأنهادعاهالذيالشخصنو

وخاتم،لبنةموضعالأنبياءفخاتم؛الوجوهبعضمنمحمدالانبياء

منياخدوهوالانبياء،خاتممناعلمنهو،لبنتينموضع3[]قالاولياء

نوالانبياء،خاتملىإيوحيالذ!الملكمنهياخذالذيالمعدن

لضيقإلاالعجلعبادةعلىقومهذملماهارونعلىعتبماموسى

الله!عبدواإنماأنهميعرفلمحيثهارون

دنازعات:]<ألاثتهلىرلبهم>أنا:فرعونقولصدقعرفواالسحرةوأن

منانواعل!إ38[ه]القصص:(غير!ىإلةمقل!مو>ما!ت24[،

ولاالتصارىولااليهودولاالمسلمونيعتقدهالاالتيالمقالاتهذه

وجودينكرونالذينالمعطلةقولهيوانما،المشركونولاالصابئون

حقيقةوهو،الخلقخالقوأله،العالمينرباللهأنوينكرون،الصانع

العالمين.لربالجاحدينالباطنيةوالقرامطةفرعونقول

علىووقفوا،فرعونقولهوقولهمأنهؤلاءاعيانيقروكذلك

بلفيها،يتألمونلاالنارأهلنو،حقيقةلهمااللهعبدإن)1(:قوله

لجنة!افيلجنةاأهليتنعمكماالنارفييتنعمون

هذاأنعلىقلوبهمواتفقتكلمتهماجتمعت،ذلكعلىوقفوافلما

سواءوالاتحاد،لحلولاأهلمنلىتعااللهلىإبراءنهمووالحاد،كفر

عربي.ابن:اي(1)
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المسيح،فيالنصارىتقولهكما،معينندءفيأوالاتحادبالحلولقالوا

وا،الحلاجفيطائفةتقولهوكما،البيتاهلوبعضعليفيوالمغالية

فيحالةاللهذاتإنقالوا:أوهؤلاء.غيرأو1(،)يونسأوبمصر،لحاكما

الذينهؤلاءبمقالةقالواأو.الجهميةمنطوائفتقولهكما،مكانكل

لهربولا،عنهمتميزخالقللعالموليس،الموجوداتعينإنه:يقولون

لخالق.اويعطلونالصانعينكرونبل،لخلقاوجودغيروجو؟

سمعممنهؤلاءبعضعلىيثنيمنثناءنعلىكلمتهمواتفقت

هوالذيكلامهبعضعلىوقفأو،عارفنهأوصالحرجلأنهعنه

فيكلامهوبعض"،الفتوحات"فيالعربيابنكلامبعضمثلحسن؛

فإن.ذلكونحو"الفاخرةالدرة"فيحكاياتهوبعض"،النجوممطالع"

ولم،"الفصوص"فيقولهحقيقةعلىيقفولم،راهأوذلكسمعمن

كلامهلهتبينلمابل،قولهعلىيوافقهلمفانه=مذهبهسريعرف

"الفصوص"فيالتيالكفريةالمقالاتهذهمناللهلىإتبرأبالباطل

يعتقدهاهوممن،ونحوه

لأخريواذوتواليؤمبادلهيؤمنوتقؤماتجد>لأ:تعالىقالكما

أؤخونهراوشاءهموءاباءهمولو!انؤأوورسولهاللهحادمن

المخارقيالشيبانيمساعدبنيوسفبنيونساليونسية،الطائفةشيخيعني(1)

256(0)7/:"الاعيانو"وفيات(،178)22/:"السير"فيترجمته961(.)ت

65(5)صترجمتهفيالهاديعبدابنذكرها.أحوالهفيقاعدةوللشيخ
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مانهبرورحوأيدهمالايمنقلوبهمفىندأولمكعشيرخهمج

عنهمادلهوكأفيهأ[4ق1لأ!هرخلديناتخنهامننخرىجنمتىويدخلهؤ

2[.2:]المجادلة<المقلحوبئهمللهحزبالإاناللهحزباولئكعنهورضوأ

نهفيمكن،وغيرهالعربيابنمثلالكلامبهذاالمتكلمنفسواما

ووسولهباللهمؤمناماتكانفإن.منهتابماأنهويمكنمنه،تابقد

أعلاموالله،المنافقينمنفهوذلكغيرعلىكانوإن،المؤمنينمنفهو

حسابهم.اللهوعلىإيابهماللهوإلى،بسريرته

والطيب،والائتلافالاتفاقمنبينهمحصلذلكبعدإنهثم

البرعلىوالتعاونوالصبو،بالحقوالتواصي،الاخلاقومكارم

اللهاتقوأءامنوأالذين>جمايها:قولهفيبهتعالىاللهامرهمكما،والتقوى

ولاجيعاللهمجئل!وأعتصموأشتملمونإلاوإشمتموتنولاتقائه-حق

فأصبحتمقلولبهئمبائتفالفأغد!إذكنغعليكماللهلغمتوا:كروجتفزهو

لكئمللهيينلككذنهاالبارفانقذكمننشفاحقر!رعلىودننجعمته-اخونا

.[01-2013:عمران]ال(ونكتدلعلكؤءايته-

جميعاوهموبامرهم،المشايخبحضرةالكتابهذاكتبوقد

ولزوم،والسنةبالكتابالاعتصاممن،ووسولهبهاللهأمربمايامرون

ولاتكونوأ>:لىتعااللهقال،والاختلافالتفرقعنوالنهي،لجماعةا

عظيوعذابلهخوأولتكالبئنثهمجامابعدمنوأختلفوأتفرفواكالذن

بعدأكفرتموجوههماسودتالذينفائاجوبحوودتمئودوجؤتتيمقيوم!
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فنىوجوههمائيفحتالذينوأما!ليهفرونبماكنتتمالعذابفذوفوإيمنكم

.[1-50170:نعمر]ال<خلدوندبهاهغأللهرحمة

وجوهوتسود،لجماعةواالسنةاهلوجوهتبيض:عباسابنقال

)1(.والفرقةالبدعةأهل

إنماص!شئفيلستمنهمشيعاوكانوأدينهمفرفواالذين>إن:لىتعاوقال

.[915:]الانعام<للهالىأتيهم

فرقواال!يفمن!الشسركينمفتكونوا>ولا:لىتعاوقال

31-32[.:]الروم!(فرحونلديهمبماحزب!شيعاصوكالؤاديخهم

مابعدمن،آلكتفوتوأألديف)2(اختلف>وما:تعالىوقال

هوالتفرقمبداانسبحانهفاخبر[،91:عمران]ال<بينهضبغيالعوهمجا

بئنهمآفأضلحواقئتلوالمؤنينمنطايفئان!ن>:لىتعاقالوقد.البغي

فاتنإنأدلوأمرالى+تفىءحتىتبشائتيفمملوالاخرىعلى!احدسفمابغتفإن

إخوةلمؤمنون!إنماالمقسظينمجباللهإنوأقسطوآبائعدلئثنهمافاضلحوأ

.[01-9:لحجرات]ا!<لعقكمترحموندلهواتقوأخويكوبينفاصلحو

72(.9)3/:تفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجه(1)

منه:قريبسياقالشورىسورةوفى،السياقبهذاآيةولا(تفرق)وما:الاصل2()

.[14:]الشورلى(لعلمماجماءهمبندمنإلانفرقؤأ>وما
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)1(."الجماعةعلىاللهيدفانبالجماعةعليكم"!:النبيوقال

والأمروالصدقةوالصيامالصلاةدرجةمنبافصلانبئكمألا":وقال

:قال.اللهرسوليابلى:قالوا"لمنكر؟اعنوالنهي[ه]قلمعروفبا

ثحلق:أقوللا،الحالقةهيالبينذاثفسادفإن،البينذاتصلاح"

")2(.الدينتحلقولكنالشعر

بينوشبكبعضابعضهيشعدكالبنيانللمؤمنلمؤمنا"!م!:وقال

")3(.أصابعه

)1(

)2(

)3(

رضيعمرابنحديثمن78(1/)1:"الكبير"فيالطبرانيأخرجهاللفظبهذا

:وقال2(1)65الترمذيأخرجهلخطابابنعمرعننحوهورويعنهما.الله

بيأحديثومن1819(.)"الكبرى"فيوالنسائي،"غريبصحيححسن"

(2022)9حمدأعندجبلبنمعاذوعن،وغيره)847(النسائيعندالدرداء

عنهم.اللهرضي.وغيره

،(194)9داودبوو(،0275)8حمداأخرجه"الحالقة.هي..":قولهلىإ

الدرداءبيأحديثمنوغيرهم(2905)حبانوابن(،052)9والترمذي

.حبانابنوصححه."صحيححديث":الترمذيقال.عنهاللهرضي

والترمذي(،0431)حمدأاخرجهحديثمنجزءفهو."..تحلقاقوللا":قولهاما

عنه.اللهرضيالعوامبنالزبيرحديثمنوغيرهم(،091)لطيالسي1و2(،015)

لا،الحالقةهيوالبغضاءوالبغضاء،الحسد:قبلكمالأممداءإليكمدب":ولفظه

صحيح.حديث:الترمذيقال.."..الدينتحلقولكنالشعرتحلقاقول

رضيالاشعريموسىبيأحديثم!(5852)ومسلم(،481)البخاريخرجه

عنه.الله
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لجسداكمتل،وتعاطفهمحمهموتراتوادهمفيلمؤمنينامثل":وقال

.(1والسهر")بالحمىلجسداسائرلهتداعىعضؤمنهاشتكىاذاالواحد

ولانعاونوأوألئبنوىلبرعلى>وتعاونوا:كتابهفىتعالىاللهقالوقد

2[.:لمائدة]ا(لعدولأث!وافيعلى

ءامنواالذينإلاخمئر!لفىالالنممنإن>والعضر!:لىتعاوقال

1-3[.]العصر:بالضثر(وتواصمؤابالحقونواصواالفنلختوعملو

المفرقةالاهواءمنكانوما،ورسولهبهاللهامرالذيفهذا

كان!يدالنبيإنحتى،ورسولهاللهحرمهممافهي؛الفاسدةوالاغراض

وقال،للمهاجرينياأحدهما:فقالرجلانفتنازعمغازيهبعضفيمربه

بينوأناالجاهليةابدعوى":وقال!يوالنبيفغضبللأنصار!ياالاخر:

2(.")منتنةنهافادعوها،أظهركم

ولاأبيهبهنفاعضوهالجاهليةبعزاءيتعزىسمعتموهمن".وقال

لماسورة!يمالنبيعليهقرأالذي-كعببنأبيفسمعتكنوا")3(.

عنههاللهرضيبشيربنالنعمانحديثمن2()!58ومسلم6(،110)البخاريأخرجه(1)

عنههاللهرضيجابرحديثمن(5842)ومسلم(،5094)البخاريأخرجه(2)

فيوالنسائي)639(،المفرد"الادب"فيوالبخاري2(،12)56حمدااخرجه)3(

وغيرهم()532الكبير""فيوالطبراني31()53حبانوابن)8813(،"الكبرى"

وقال،حبانابنصححهلحديثوا.عنهاللهرضيكعببنابيحديثمن

هثقاترجاله3(:)3/:"المجمع"فيالهيثمي
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فقالوا:!أبيكايراعضمض:فقال،فلاناليا:يمولرجلاسمع-يكن(

جمو.اللهرسولأمرنابهذا:فقالفحاشا،كفماالمنذر!بايا

منعلىيدوهمدماؤهمتتكافاالمسلمون"صح!:النبيقالوقد

لالمسلمااحولمسلم"ا:وقالأدلاهم")2(.(1)بذمتهمويسعى،سواهم

يا:قيلمظلوما"أولماطاأخاك"انصر:وقال")3(.يظلمهولايسلمه

الظلم،منتمنعه":قالظالفا؟أنصرهفكيفمظلوماانصرهاللهرسول

)4(."ايحاهنصركفذاك

ورسوله،اللهطاعةعلىمجتمعينيكودواأنالمسلمينعلىفالواجحب

معيكونوانو،الاولينالسابقينسبيلواتباع،رسولهوسنبحكتابهواتباع

علىالراسحدومع،الضالعلىالمهتديومع،المبطلعلىالمحبح

ورسوله،اللهوجبهماويوجبون،ورسولهاللهعظمهمايعظمون؛الغاوي

ماويبغضون،ورسولهاللهاحبهماويحبون،ورسولهاللهحرمماويحرمون

ورسوله.اللهكرمهمنويكرمون،ورسولهاللهأبغضه

المصادر.منوالمثبت."بدمهم":الاصل(1)

اللهرضيعليعن(4734)والنسائي(،0534)داودوأبو(،59)9حمداأخرجه(2)

من(2141/):لحاكموا(،1275)داودوأبو(،)6967حمدأوأخرجه.عنه

.بشواهدهصحيحوهر.جدهحرابيهحرشعيببنعمروحديث

عنهماهاللهرضيعمرابنحديثمن2(058)ومسلم2(،244)البخاريأخرجه)3(

عنه.اللهرضيأنسحديثمن5296(4،2)43البخاريأخرجه(4)
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شعوباوجعلنبئءأنثئذمنخلقنبهمإناالناسجمايها>:لىتعاقالوقد

.[13:]الحجرات<ئفحبهمللهأئحرمكوعندانلتعارفوئموقبإئل

لااللهأولآءإن>ألا:فقالبذلكاولياءهالله6[]قوصفوقد

يتقونو!مانواءامنوالذيى!يحزنونهمولاعلئهمخوف

62-63[.:]يونس((1)الأخرحوفيالديخاالحيةةاتبمثرىفىلهم!

والتقوى،والتقوىالايمان)2(:الايماننعتأن-سبحانه-فاخبر

ولبهنوالمغربالمشرققبلوجوهكمنولوأنالبزليس>!:بقولهسنهماهي

أنمالوءالىوالنبينىوالكتفوانملائ!هالأخرواليومباللهءامنمقالبر

وفيوالساللينالممببيلوائقواقسبهينواليتمئاقزفيذوىحيهءعك

عهدواإذابعهدهموائموفوتالزكؤةوءاقىالضكةوأتامالرتاب

هموأؤلمكصدفوايناؤلائكاتبأِسهـوجنوا!ااتاسافيوالصحبرين

.[177:]البقرة(المئقون

عليكمسبغووالاخرة،الدذياخيرالمسلمينولسائرلكماللهجمع

كلعنكموصرفالأمور،جميعفيوتولاكم،والظاهرةالباطنةنعمه

وصلى،وحدهللهلحمدوا.وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلاممحذور،

تسليماً.وسلموصحبهوالهمحمدعلىالله

."خرةلاوا":لاصلا(1)

."ءلاولياا":ولعلهكذا(2)
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الذيالمجلسصورة-عنهاللهرضي-الدينتقيالشيخوكتب

بالقصاعينالتيالسكريةلحديثادارفيعندهالمشايخفيهحضر

فييومئذ-قدرهعلواللهأدام-الدينتقيالشيخسكنوهي،بدمشق

الشهيدالشيخابنالقاسمأبوالشيخأخذهاأحدهما)1(،نسختين

الشيخأخذهالاخرىو.اليونينياللهعبدالشيخابنمحمدبناللهعبد

الاعتقاد.فيعليهالمنكوروهو،المقدسيهارون

فيه:مرقومةالمشايخخطوطوصورةالمحضرصورةوهذه

الرنحبيرالرتج!إك

مقجماعةفيهاجتمعبمجلس!حضرتإني:تيميةابناحمديقول

فلما،العربيابنلكلامجرتقضيةفيالنظربسبب،وغيرهمالشيوخ

عليهانطوىومامعناهوعرف"،لحكمافصوص"فيالمذكوركلامهقرئ

وأن،القدمفيثابتةأعيانهانو،الكائناتوجودهواللهأن:اعتقادهمن

المستمع.هووالمتكلم،المنكوحهووالناكح،المخلوقهوالخالق

بعضمنالرسلخاتمعلىادعاهالذيالاولياءخاتموتفضيله

لماللهأنمنقولهيلزموما،الاخرةفيالعذابحقيقةوإنكاره،الوجوه

العالمين.ربهووليسشيئا،يخلق

الاصل.فيكذا(1)
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عبدواماالاصنامعبادبانوتصريحهوالخنازير،الكلابنفسوأنه

الكفر.انواعمنذلكوغير،اللهإلايعبدانيمكنولا،اللهإلا

وتبرأواوإلحاد،كفرأشبههاوماالمقالاتهذهأنعلىاجتمعوا=

كانمابذلاشوامتحىوالاتحاد.لحلولاأنواعمنلىتعا7[]قاللهلىإ

شركلامهأنلهمتبينحيث،اللهأولياءمنالعربيابنأنيظنمنيظنه

.والنصارىاليهودكلاممنكثيرمن

يومفي.ذلكعلىلهمموافقناوذلك،علىقلوبهماللهوجمع

وسبعمئة.أربعسنةالاخرربيععشرتاسعالاربعاء

***

عنهماللهرضي-الشيخخطتحتالمشايخخطوطصورة

أجمعين-

التاريخفيوكتباليونيني،اللهعبدبنالقاسمأبويقولكذلك-

.(1لمذكور)ا

التاريخ.فيوكتب،المقدسيإبراهيمبنهارونيقولكذلك-

اللهعفاسونجبنأحمدبنإبراهيمبنالحسينيقولكذلاش-

تاريخه.فيعنه

اللخمي.عوضبنمحمديقولكذلك-

".اليونينيابنالقالمممابوالشيخهو"أصغر:بخطتحتهكتب(1)
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)1(.جبارةبنمحمدبنأحمديقولكذلك

للهوالحمد،التاريخفيوكتبه،قوامبنمحمديقولكذلك

)2(.وحده

كتبه،الواسطيالرحمنعبدبنإبراهيمبنأحمديقولكذلك

المذكور)3(.التاريخفي

بإذنهعنهوكتب)4(،الجزريموسىبناللهعبديقولوكذلك

.وحضوره

)5(.الفارقيالكريمعبدبنمحمودوكتبه،اقولوكذا

اليونيني)6(.اللهعبدالشهيدبنمحمدكتبه،أقولكذلك

وجل،عزاللهعلىوافترىبهاكفرالمقالةهذهقائلاناشهد)7(

معتقدهاهومنمنهالىتعااللهلىإوأبرأ،السبيلسواءعنوحاد

المذكور.التاريخفيالدشتيمحمدبنأحمدكتبه

أيضاووالده،المفتيجبارةبنالدينشهابالشيخهو"أصغر:بخطتحتهكتب(1)

".المسلمينمفتيكان

".اللهرحمهقوامبنمحمدالشيخهو"اصغر:بخطتحتهكتب)2(

".الحزاميالدينعمادالشيخهو"اصغر:بخطتحتهكتب)3(

"هالجزرياللهعبدالشيخ"هوأصغر:بخطتحتهكتب(4)

".الفارقيلدين1تاجالشيخهو"أصغر:بخطتحتهكتب)5(

اليونيني"0بنمحمدالشيخ"هواصغر:بخطتحتهكتب)6(

المحضر".صورةتتمة":الصفحةأولقيفوقهاكتب)7(
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عاشمرالاربعاءيوموذلك،لخطوطواوالمحضرالكتابتم

وحدهللهلحمدوا.وسبعمئةاربعسنةشهورمنالاولىجمادى

جمعين.أوصحبهوالهالنبيمحمدىعلىوسلامهوصلواته

!!!
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طالبأبأبقعليمان:يقولفيمقمممألة

وعمربكراببممقبالا"مواولى





آلقفجم!الرتج!إله

باللهالاقوةولاحولولا

العباسأبوالدينتقيالانامومفتيالاسملامشيخعنهاسئلمسالة

طالبأبيبنعليإن:يقولفيمن-عنهاللهرضي-تيميةابنأحمد

إلايلياهلمنهماو-عنهمااللهرضي-وعمربكرأبيمنبالامرأولى

ذلك؟يعتقدمنعلىيجبوماذا؟مخطئأممصيبهوهل.مغالبة

مبتدعمخطئالقائلهذابل،العالمينربللهالحمد:الجواب

السابقينجماعوإلمجيم،اللهرسولوسنة،اللهلكتابمخالف،ضال

مفترهوبل،بإحساناتبعوهموالذينوالانصارالمهاجرينمنالاولين

ذلكوبغيرالمتواتر،بالنقلضرورياعلمافيهكذبهيعرفظاهرا،افتراء

الادلة.من

زارياضالامفترياكانوعليعثمانفيالقولهذامثلقالإذابل

مظلقا.محمدأمةعلىبلوالأنصار،المهاجرينعلى

من:وغيرهم،والدارقطني،حنبلبنحمدو،السختيانيأيوبقال

منفكيفوالأنصار)1(.بالمهاجرينأزرىفقدعثمانعلىعلياقدم

"معجمه"فيالأعرابيابنأخرجه،الثوريسفيانعنمشهورالقولهذا(1)

=ياسر،بنعمارعنوجاءوغيرهما.27()7/":"الحليةفينعيموأبو(،1)554
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فكيف؟عثمانخلافةفيطعنبمنفكيفوعمر؟بكرأبيعلىقدمه

وعمر؟!بكرأبيخلافةفيطعنبمن

غيرهم-ولاعليشيعة2[]قمنلا-الامةسلفمنأحديكنولم

بعضعثمانعلىبعضهمانكرلكن،الثلاثةمناحدخلافةفييطعنون

عليهينكروافلمخلافتهمنلىالاوالسنةفاما؛خلافتهآخرفيالاشمياء

شيئا.

عليعلىوعمربكربيأتقديمفينزاعلىالاوالشيعةبي!يكنولم

وعلي.عثمانفيبعضهميتنازعكانوإنماوعثماد،

طالبابيبنعليعنوجهاثمانينمناكثر[]منرويوقد

عمر")1(.ثمبكربونبيهابعدالامةهذهخير":قالانه-عنهاللهرضي-

فيأحمدأخرجه،النخعيعنوجاء)832(."الاوسط"فينيالطبراأخرجه

:(دمشقتاريخ"فيكماحنبلبنأحمدعنوروي3(.0)9"الصحابةفضائل"

/93(805).

الاثاركلفيثابتةوهي،ضرباثاروعليهاالسطرفوقكتبت:)والأنصار(وقوله

"الفتاوى":انظر.الاخرىالمصنفكتبفيوكذا،الأئمةعنالمروية

)3/162(،و"المنهاح":)1/367(.

طرقمنوغيره837(834،835،836،)833،المسند""فيأحمدأخرجه(1)

منهاج"انظر.عنهاللهرضيعليعنمتواترهذاانالمصنفوذكر.عليعن

81(.)37/6(،)2/":السنة
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الحنفيةبنمحمدحديثمن")1("صحيحهفيالبخاريرواهوقد

اللهرسولبعدالناسخيرمنأبت،يا:طالبأبيبنعليلابيهقالأنه

عمر.:قالمن؟ثم:قالبكو.أبو:فقال؟!!ي!

بنمحمداشهعن-عليشيعةمنوهم-همدانروتهوهذا

اللهأنمع،لابنهتقيةذلكقاليكونأنفامتنع.لهقالهأباهان:الحنفية

تقية!:الرافضةتسميهالذيلنفاقوالكذبعننزههقد

حدجلدتهإلاوعمربكرابيعلىيفضلنيباحداوتىلا:قالبل

مفترئا.سماه)3(و،الصدققالإذاالمسلمظهريجلدولا)2(.المفتري

لدين،والعلمفيغيرهماعلىوعمربكرأبيفضيلةوظهور

أدنىلهكانمنعندبسطلىإتحتاجأنمناظهروالكرموالشجاعة

أعلمبكرأباأنعلىالمعتبرونالعلماءاتفقولهذا.القومبأحوالخبرة

عثمانفيشبهةلبعضهموقعتلكنكرمها،ووأشجعهاوأدينهاالامة

لتقاربهما.وعلي

صحيح"فيثبتقدفإنه.عثمانتقديمعلىالسلفجمعأوقد

ستةفيشورىالامروجعلهعمر)5(،مقتلخبروغيره")4(البخاري

)1((.)3671

562(5)2/:"السنة"فياللهعبدوابنه83(،1/):"الفضائل"فيأحمدأخرجه)2(

ذلك.غيروتحتملتهاقرهكذا)3(

)4(70(.)72

لناسخ.1محاهالكنكلمةالاصلفيبعده)5(
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رواهوقد.والعامةالخاصةعندتواترمماوهذا.عثمانوتقديمهم

مفصلا.وغيرهالبخاري

وعلي،عثمان؛ستةفيشورىالخلافةجعلعمرأن:وملخصه

ولم،وقاصابيبنوسعدعوفبنالرحمنوعبدوالزبير،وطلحة

العشرةمنأنهمعزيد،بنسعيدعمهابنولااللهعبدابنهفيهايدخل

فقالالمسجد،فيالستةاجتمععمردفنفلما.لجنةبالهمالمشهود

منليكانماالزبير:وقال.لعثمانفهوالامرهذامنليكانما:طلحة

فهوالامرهذامنليكانماسعد:وقال.لعليفهوالأمرهذا

وعليه،الرجلينأحدويوليأحدنايخرجعوف)1(،بنالرحمنلعبد

فقال،وعليعثمانفسكتأفضلهما،لييوأنوميثاقهاللهعهد

أفضلهما،اوليأنوميثاقهاللهعهدوعليأخرجأنا:الرحمنعبد

وكان.الامةيشاوربلياليهماأيامثلائةالرحمقعبدوبقيبذلكفرضيا

الامصار.وامراءوالأنصارالمهاجرينمنالامةخياربالمدينة

:!قالثلاثبعدالرحمنعبدطرقني3[]ق:مخرمةبنالمسورقال

فدعوتهعليا،ليادع:قالثم،بنوماغتمضتماثلاثاليإن!لنائموإنك

لماثمطويلا،فناجاه،فدعوته،عثمانليادع:قالثمطويلا،فناجاه

شاروتقدإني:الرحمنعبدقالصهيبحلفثلاثبعدالفجرصلوا

يعدلونلافرأيتهم،خدورهنفيوالعذارىالاعرابحتىالناس

هنا.ممحوةكلمة()1
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طوعبيعةالصحابةوسائرالرحمنوعبد)1(عليفبايعه،بعثمان

عطاء.بذلولانوطولابسوطلا،واتفاقمشاورةبعدواختيار،

اماكانوا،غيرهوقدموابالخلافةالأولىهوعثمانيكنلمفإن

لخلافة،باأولىغيرهمنبتوليةظالمينوإما،الافضلبحقجاهليق

قلدمنأنه"")2(:صحيحه"فيالحاكمرواهالديلحديثاوفيكيف

منه،للهارضىهومنالعصابةتلكفييجدوهوعصابةعلىعملارجلأ

".لمؤمنيناوخانرسولهوخاناللهخانفقد

القرونخير":قالنهلمجي!النبيعنالمتواترةبالنصوصثبتوقد

")3(.يلونهمالذينتم،يلونهمالذينتم،فيهمبعثتالذيالقرن

فذلك،سنةعشرةببضعلمجي!النبيموتبعدكانتالقصةوهذه

كانوافإن،عثمانوقدموا،الامةهذهقرونأفضلهوالذيالاولالقرن

ظالمينأوالامامةفيمخطئينالامةهذهخياركانظالمينأومخطئين

فمهاه

كانتضغانوجاهليةلاحقادغيرهقدمواإنما)4(:تقولوالرافضة

منفهمكذلك1كانوف!ن.اللهسبيلفيجهادهلاجلعليهالقلوبفي

"عليا".:الاصل(1)

232(.-231)صتخريجهتقدموقد29-39()4/"المستدرك":)2(

27(5)صسبقوفد2()535مسلم265(1)البخاريأخرجه)3(

."يقول":لأصلا(4)
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خيرالأمةهذهتكنلمكذلكالامةهذهخيركانواذا،الخلق]شر[)1(

حقيقةوهذا!الأممشرارمنالامةهذهتكونبل،للناسأخرجتأمة

.جماعوالاوالسنةبالكتابثبتماخلافوهذا،الرافضةقول

إفسادقصدهزلديقاكادالرفضابتدعالذيإنالعلماء:قالوقد

تنسبواليهسبأ،بناللهعبداسمهفاسلميهودياوكانقالوا:،الامةدين

السبئية.

-السلامعليه-عليافإن.منهوهربقتلهطلبعلياأنرويوقد

والسبابة:لجلد،با:والمفضلة،بالقتل:الغاليةالشيعةأصنافعقوبةمذهبه

)2(.الموضعهذاغيرفيمبسوطةالمسائلوهذه.القتلفيهمعنهرويقد

وعليعثمانعلىفصنهماوثبوتوعمربكرأبيخلافةواما

النبيان"الصحيح"فيثبتفقدتحصر،انمناكثرفدلائله؛وغيرهما

لاكتابابكرلأبيأكتبحتىوأخاكأباكليادعي":لعائشةقاللمجيم

أباإلاوالمومنوناللهيابى":قالثم".بعديمنالنالسعليهيختلف

بكر")3(.

الصحيحالاخرلحديثبامراده4[]قيبينالمفسرلحديثاوهذا

ايضا.تظهرلملكنالهامشفيلهاوخرج،الاصلفيمشطوبة)1(

504)3/:"الفتاوىمجموعو"(،4111-5501)3/:"المسلولالصارم"انطر2()

بعدها(.وما

)2387(.مسلماخرجه)3(
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تضلوا(1لن)كتابالكماكتبحتىوقرطاسبدواةائتوني":قولهوهو

)2(.ابدا"بعده

فلمجئتإنارأيت:فقالتجاءتهامراةان")3(الصحيح"وفي

بكو".أباائتي":قال.الموتتعنيكانها؟اجدك

بكرابايعني"بعديمنباللذيناقتدوا":قالانه")4(السنن"وفي

رمر.

)1(

)2(

)3(

)4(

لحديث.امصادرمنوالتصويبلم"":الاصل

عنهما.اددهرضيعباسابنحديثمن(1)637ومسلم(،411)البخاريأخرجه

عنه.اددهرضيمطعمبنجبيرحديثمن)2386(ومسلم36(،5)9البخاريخرجه

حبانوابن(،)79ماجهوابن)3662(،والترمذي(،)23276حمدأأخرجه

رضيحذيفةعنخراشبنربعيطريقمن(.9708-)3/:لحاكموا96(،0)2

الضعفاء":"فيالعقيليوقال،حسن"حديثهذا":الترمذيقال.عنهالله

وقال،حبانابنوصححه"،تثبتجيادبأسانيدحذيفةعنيروى":-59(449/)

الاسنادهذاأقاموقد،الشيخينفضائلفيرويماأجلمنحديثهذا":لحاكما

وحسنه.اهـ"يخرجاهلموان،لحديثاهذاصحةذكرنابما.فثبت..الثوريعن

578(.)9/:المنير"البدر"فيالملقنابن

الكشف""لبزار1و38(،0)5الترمذيأخرجهمسعودابنحديثمنشاهدوله

لحاكم:وا)3828(،"الاوسطو"(،84)58الكبير""فيوالطبراني)9267(،

ابنحديثمنالوجههذامنغريبحسنحديثهذا":الترمذيقال08(.)3/

سلمةبنويحيى،كهيلبنسلمةبنيحيىحديثمنإلانعرفهلامسعود

صحبح.بإسناد:الحاكموقالاهـ،"الحديثفييضعف
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ابنفجاءقليبعلىانزعنيكأرأيت":قالأنه(")1الصحيح"وفي

ثمله،يغفرواللهضعف،نزعهوفيذنوبيقأوذنوبافنزعقحافةأبي

حتىفويهيفريعبقرياأرفلمغربا،فايستحالتالخطابابنأخذها

".بعطنالناسصدر

)2(.همتهضعفلامدتهقصر:نزعهبضعفأراد:الشافعيقال

منمتخذاكنتلو":قالأنهوجهغيرمنالصمحاجفيئبتوقد

خليلا")3(.بكرابالاتخذت]خليلا[الأرضأهل

إلاخوخةلمسجدافييبقينلا،الاسلاماخوة"ولكن:لفظوفي

بكر")4(.أبيخوخةالاسدت

أهلمنعندهيكنلمأنهالخاصةعندالمتواترالنصبهذاثبتفقد

بكر.بيامندرجةارفعالارض

إنيواللهعمر:ماتلماقالانهعليئعن")5(الصحيح"فيوئبت

!والنبيالمممعماكثيراكنتنيفاصاحبيك،معاللهيحشركانلارجو

وعمر".بكووأبوأناوخرجتوعمر،بكووأبو)6(أنادخلت":يقول

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن)2923(ومسلم2664(،)البخاريأخرجه(1)

318(3175)2/:"الام"فيبنحوه)2(

عنهما.اللهرضيعباسابنمحن)3656(البخاريأخرجه)3(

عنه.اللهرضيحذيفةعن)2382(ومسلم(،)467البحاريأخرجه()4

عنهماهاللهرضيعباسابق)9238(عنومسلم)3685(،البخاريأخرجه)5(

.بعدهمابدليلخطأ"أبا"،:الاصل)6(
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وعمربكربيأمنزلةعنأخبرنياللهعبدبايا:لمالكالرشيدوقال

مماته.بعدممهكمنزلتهماحياتهفيمنهمنزلتهما:لفف!ي!النبيمن

1(.إمالكياشفيتني:فقال

بعدبليغةعقوبةيعاقبأنالمذكورالقولقالمنمحلىوالواجب

القولفيدوله1وإماالعلماء،قوليأحدفيبالقتلإما،الاستتابة

أعلم.لىتعاواللهالاخر.

إ2(.العالمينربللهوالحمد،وعونهاللهبحمدتمت

!!!

فيعساكروابن(،1)830"والترهيبالترغي!"فيالتيميالقاسمأبواخرجه(1)

اخرجه.العابدينزينلحسيقابنعليقولمنووجدته271(.)الزائر""اتحاف

وغيرهماه(1141)(["المجالالتمةفيوالدينوري)223(،"الفضائل"فيأحمد

لحسنا:خمسةوهمعنهماللهرضيالبيتأهلمسند:"فائدة:الاصلفيبعده)2(

اللهرضيطالبأبيابنعقيل.عنهماللهرضيطالببيأبنعليابنيلحسينو]

محنرووا،عنهاللهرضيجعفربناللهعبد.عنهاللهرضيطالببياابنجعفر،عنه

حديثا".وعشرينسبعةأوحديثاوعشرينخمسةنحو!ك!يمالنبي
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ثهمسألة

(..المؤتبههـميد!ائنماتكؤنو>:لىتعاقولهتفسير

اخرىاياتوتفسير



"



الرفجصالرتج!إلمحه

بابقعرف-الديقتقي،الاناموقدوةالاسلامشيخكلاممنمسالة

بروجفيولوكنغلمو!يدككمأتنمالكونو>:لىتعااللهقولفي-تيمية

78[.النساء:1<ئمثسئدو

:لجرابا

لله.لحمدا

<ئمثسيدوجم!!مافىولوكنغلموتيدرصكمأتنماتكونو>:تعالىقوله

الذينإلىالملر>:لىتعاقال،فمهوالترغيبلجهادباالامرسياقفينزلت

منهممريقإذاالفنالمحلئهمفلماكشالزكؤهوهالوالصلؤةوأميموأيديكملهمكفوأقيل

لولآالتتالعلنناكتتتلمرئناوفالوجخشيةأسرأواللهلئاسكخشتةيخشون

فتملاولالظلمونائتئلمنخزلأخوةوأقليلالدنيامئخقلتربااجللى+أخزتنآ

77-]النساء:الاية(ئمثسيدوبروءفيولؤكنغالموتلدككمأتنماتكونوأ!

.]78

بروجفيكانولو،يموتانبدلااحدكلأن-سبحانه-فاخبر

لجهاد.واالموتمنالفرارينفعولا،مشيدة

ير2هى!ء
سيتهتصثهغوإناللهعنديقفذهيقولواحسنةتصبهخ>وإن:قالثم

إذالمنافقونا.كان78[العساء:1<الدهقل؟منعندعندكمقيقولواهذه-

275



تنقصمحنةأصابتهموان،اللهعندمنهذايقولوا:ورزقنصرأصابهم

بشؤممحمدياعندكمنهذهقالوا:العدومنتخوفأوالرزقفي

الضرر؛يوجبمماذلكوغيرالنالسبمعاداةأمرتتافانك،بهجئتالذي

لا:أي!(حديثايفقهونلاي!دونالفومهؤلاء>فال:لىتعاللهافقال

والشفاء)1(والهدىالخيرمنفيهوما،بهأرسلتالذيالقرانيفقهون

فيه)2(.شرلاوأنه،والبيان

ذلكونحوورزقنصرمن:أي<مقحسنةأصابك>بل:لىتعاقالثم

ونقصخوفمن(ستثؤمنأصابكومآكاي.عليكبهاأنعمنعمة<>لهناله

ومآ>:لىتعاقالكما،بذنبك:اي!نفسك>فنعدوواستيلاءرزق

]الشورى:(عنكثيروسعفواأتديكؤكسبسنفبمامضسهمنأسم

اللهوماكانفيهموأنتليعذهماللهسبانوما>:لىتعاوقال03[.

أصخبعيهم>أولمآ:لىتعاوقال33[.:الانفال1<يمئشغفرونوهتممعذبم

:عمران]االأنفسكتمهـ(عندمنهوقلهذاأنيقلغمثليها1!تمتمقدضصيبة

ذلك.ونحو[165

قالكما،والمصائبالنعم:هنالحسناتوابالسيئاتفالمراد

استظهرتها.وهكذاالكلمةاخريظهرلم(1)

للبغوي.564(/1)":التنزيلمعالم"انظر)2(
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:قالوكما[.168:]الاعراف<لسياتوبالحستت>وبلونجهم:لىتعا

:عمرانآلأ(يفرحوابهاسيدثةتصئيوإنلمحسؤهمحسانهتم!سمتكم!ن

أعلم.والله[،012

***

عنلىتعاقولهفيتيميةابنالدينتقيالشيخكلاممنمسالة

منلا!ممينبغىلاملكا()1لىوهمتاغفرلىرثقال>:السلامعليهسليمان

يتناوللمالدنياعنمنزهاكانوسليمان35[.:أص(أشهالوهابإنكبعدي

الملك؟تمنىفلمشيئا،منها

لله.الحمد:الجواب

وايةمعجزةذلكسالإنما-السلامعليه-سليمانإن:قيلقد

ايتهكانتمنومنهم،الناقةايتهكانتمنالانبياءمنانكما،لنبوته

إحياءايتهكانتمنومنهم.ذلكوغيرالبحر،وفلق،والحيةالعصا،

هيسليمانايةفكذلك.ذلكوغير،والابرصالاكمهوابراء،الموتى

)2(.الملك

لى.تعااللهطاعةمنبهليتمكنذلكسالسليمانإن:وقيل

نبيناانكما،معصيةفيهيكنلمإذاالمباجبابمنذلكإن:وقيل

لي(.هب)رب:الاصل()1

.للرازي(902)26/:"الغيبمفاتيح)انظر(2)
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نافاختارنبيا،ملكايكونانوبينرسولا،عبدايكونأنبينخير!م!و

لهقيلملكا،نبيايكونأناختاروسليمان.أعلىوهذانبيا،عبدايكون

لولاواجائزفهذا93[.:]ص<بغئرحسا!زأمسكفانعنعنذاعطعاؤنا>:فيه

.(1)أعلمواللهجمع!م،نبيناحالوهي،أفضل

***

قولهتفسيرفيتيميةابنالدينتقيالشيخكلاممن2(مسالظ

هل.8[:]التحريم<نصوحانولةاللهإلىتوبوامنوأءاالذين>يايها:لىتعا

قوله:)3(معنىومالمجي!؟اللهرسولعهدعلىكانرجلاسمهذا

؟)نصوحا(

:لجوابا

لده.الحمد

التوبة:والتابعينالصحابةمنوغيرهالخطاببنعمرقال

)4(.إليهيعودلابعمالذنبمنالعبديتوبأن:النصوح

للقرطبي.(1/133)5:"القرآنلاحكاملجامع"اانظر(1)

57-95(5/)16":الفتاوى"فيالمسألةهذه)2(

".معنىيش"و)ف(:)3(

92(.40/)":المشكل"شرحفيلطحاوي1و)35632(،شيبةأبيابناخرجه(4)

ابنعن)6635(""الشعبفيوالبيهقي0357(،)2شيبةأبيابنواخرجه

عنهما.اللهرضيمسعود
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والنصيحة.النصحمقمشتهبوهو،للتوبةصفةهو:ونصوج

يريدكانإذا،لفلانينصحفلان:يقال،الخلوصهوذلكصلو

يريدباطنهكانإذايغشهوفلانفيهاهغشلاخالصةإرادةالخيرله

المغشولثن.كالدرهمالخير،إرادةيظهروهوالسوء،

لناولاعلىالمرضئولاعلىالضحعفاعلىليس>:لىتعاقولهومنه

:أي19[.:]التوبة!ورسولةللهنصحواإذاحرفييققونمامجدوتلا

وحبهم.قصدهمورسولهللهأخلصوا

الدين،النصيحةالدين":الصحيحلحديثا!مفيقولهومنه

ولرسولهولكتابهلله":قال؟اللهرسوليالمن:قالوا(،1"إالنصيحة

("إ2(.وعامتهملمسلميناولأئمة

قالولهذاالقصد)3(؛وإخلاصالنيةحسنهوالديناصلفان

ومناصحةلله،العملاخلاص:مسلمقلبعليهنيغللاثلالث"لمج!:

منتحيطدعوتهمفان،لمسلميناجماعةولزومالأمور،ولاة

بل،المسلمقلبعليهايحقدلاالثلاثالخصالهذهأي"إ4(0ورائهم

ثلاثا".النصيحةالدين"(:)ف(1)

قوله:تكراربدونهععهاللهرضيالداريتميمحديثمن(5)5مسلمأخرجه2()

.وغيره597(4)حمدأخرجهوبتكرارها"[لنصيحةالدين"

.ـأصلحهاثم"القل!"أولا:كتبها)3(

ماجه=وابن)2656(،والترمذي366(،0)داودبوو2(،0951)حمداأخرجه4()
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ويلرضاها.يحبها

كذلككانحفواذا.غشكلمنالخالصةهي:النصوحفالتوبة

)2(فمتى،نفسهفيلبقاياالذنبلىإيعودإنماالعبدفان)1(،ثابتةكانت

.النصوحالتوبةفهذه.الذنبلىإيعدلموالشهوةالشبهةقلبهمنخرح

لى.تعااللهامركما)3(واجبةوهي

عادإذاثم،لىالاوتوبتهاللهقبلالذنبلىإعادثمالعبدتابولو

تابإذاللمسلميجوزولاايضا.عليهاللهتابتابفإن،العقوبةاستحق

الامامروىفقد.مرةمائةاليومفيعادولويتوببليصر،أنعادثم

العبديحباللهإن":قالأنه!ي!النبيعنعليعن")4(فى"مسندهأحمد

اللهرضيثابتبنزيدحديثمنكلهم،وغيرهم68(،0)حبانوابن023(،)

0حبانابنوصححههحسنحديث:الترمذيقال.عنه

)236(.ماجهوابن(،01335)أحمدأخرجهأنسحديثمنشاهدوله

".كائنةكذلك":()ف(1)

".فمن"(:)ف2()

بما".":()ف)3(

من)483("مسنده"فييعلىوأبو(،1)191"الصحابةفضائل"وفي06(،)5)4(

عمروأبوالرحمنعبدبنعبيدةإسنادهوفيمرفوعا.عنهاللهرضيعليحديث

به.الاحتجاجلايحل،الثقاتعنالموضوعاتيروي:حبانابنقال،البجلي

لمفتنوا.(2515/):"لمنفعةاتعجيلوانظر"(،2991/):"المجروحين"

بالذنبهالممتحن:يعني-التاءبتشديد-
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معكبيرةولاإصرار،معصغيرة"لااخر:حديثوفي"،التوابالمفتن

اليومفيعادولواستغفرمنصر"مااخر:حديثوفياستغفار")1(.

")2(.مرهمائة

اللهرسولعهدعلىكانرجلاسم)نصوحا(إن:الجهالمنقالومن

لحديثباجاهلكذابمفتررجلفهذا،كتوبتهيتوبواانالنالسامرلمجيم

لى،تعااللهيخلقهلمامرؤهذافإن،القرانومعانيباللغةجاهلوالتفسير،

منأحدالقصةهذهذكرولا(،)نصوحاسمهأحدلمتقدمينامن)3(كانولا

وإنما،نصوحتوبةاللهلىإتوبوا:لقيللجاهلازعمكماكانولو.العلمأهل

)4(.التائبلاالتوبةهيفالنصوح<هنصو؟>توبة:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

بيابنالمرفوعفاخرجعنهما،اللهرضيعباسابنعلىوموقوفامرفوغاروي

واخرج)597(."الشهابمسند"فيوالقضاعي(،)166""التوبةفيالدنيا

)6882(."الشعب"فيالبيهقيالموقوف

رضيالصديقبكربيأحديثمن35(5)9والترمذي(،151)6داودأبوأخرجه

،نصيرةبيأحديثمننعرفهإنماغريبحديثهذا":الترمذيقالهعنهالله

لحديثاوهذا":وقال."مرةسبعين":وفيه()39والبزار."بالقويإسنادهوليس

بوو...الطريقبهذابكرأبيعنإلاالوجوهمنوجهمن!روالنبيعننحفظهلا

فينيالطبراعندعباسابنحديثمنوروي."يعرفانفلابكربيالىومونصيرة

.()7917الدعاء""

".في"(:)ف

".التائبهووالنصوح")ف(:
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نهو)نصوج(،اسمهامرأةأورجلالايةبهذهالمرادإن:قالومن

ناعليهيجبكاذبفانه؛غيرهأوالسلامعليهعيسىعهدعلىكان

أعلم.والله،المسلمينجماعب!عقوبتهوجبيتبلمفإنهذا،منيتوب

تمت.

***

تيميةابنالدينتقيالزمانوعلامةالاسلامشيخكلاممنمسالة

عملمنرتجسوالأزلنمالحتروالمتسروالألفاب>ءائما:لىتعاقولهفينيالحرا

.[09:الماندة1<السيطق

:لجوابا

لله.لحمدا

:قالأنه!صالنبيعنالصحيحفيثبتكماالمسكر،هيالخمر:

وكلخمرمسكر"كل:وقال")1(،حرامخمروكلخمرمسكر"كل

)3(."حرامفهوأسكرشرابكل":وقال")2(.حراممسكر

وأالعنبمنكانسواءخمر،وهوحرامفقليلهكثيرهسكرمافكل

ذلك.غيرأوالخيللبنأوالعسلأوالشعيرأوالحنطةأوالتمر

75(.0/2)30مسلمرواه(1)

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن74(.0/2)30مسلمرو]ه)2(

عنهاهاللهرضيعائشةحديثمن2(100)ومسلم2(،24)البخارياخرجه)3(
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معنيين:يجمعوهوالقمار،فهوالميسر:وأما

الميسر.منفانهالغرر،كبيع،بالباطلالمالأكلأحدهما:

وعناللهذكرعنتصد،منفعةبلامغالبةفيهاالتيالاعمال:والثاني

؛عوضبغيرأوبعوضكانتسواءوالبغضاء،العداوةوتوقع،الصلاة

فسركماالميسر،منكلهذلكفانونحوهما،والشطرنجبالنردكاللعب

والتابعينهالصحابةمنالسلفعلماءبذلكالاية

الله.دونمنتعبدالتيالتماثيلمنينصبمافهي:الانصابوأما

لهاللهقسمماعلامالعبديطلبأيبه،يستقسممافهي:الأزلاموأما

نصل)1(لانشابوهيوبالقداح،لحمىباتستقسمالعربكانتكمابه،

ج)أبعليهاالمكتوبالمأمونيةبالقرعةناس!يستقسموكما.ريشولاله

قالوا:غالباالزوجخرجوإن)سعد(،قالوا:غالباالفردخرجفإند(

)نحس(.

مثلثشكلعلىاتصلتإذاالكواكبفان،النجومفروعمنوهذا

وعشرونمئةأودرجةستونالكوكبيقبينيكونبأن،مسدسأو

.السعادةعلىعلامةذلكجعلوا=درجة

:فيقولون=درجةتسعونبينهمايكونأنمثل،شفععلىكانوإن

أثبت.ماوالصحيحاصل"":الاصلفيرسمها(1)
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.()1""قابلة:فيقولون،درجةوثمانونمئةأو"،ربعة"

ذلكجعلوا،""قارنة:فيقولون،واحدةدرجةعلىيكونانأو

لتصيرحرفهاقطع()2()ورنة:أحدهمكتبإذاحتىالوتر،بخلاف

بالازلام.الاستقساممنفهذا،مثلثة

وكذلكيكود.ماعلاملطلبلحمىوابالشعيرالضربوكذلك

الاربعةوهذه.بالارلامالاستقساممنوشبههفهدا.الالواحفيالنظر

هذاباجتنابلىتعاأمرناوقد(.الثد!لمن>رتجس:لىتعاقالكما

)3(.اعلموالله9[0:]المائدة(تفلحونلعلكخ>فاجتنبوه:بقولهالرجس

ءلإ-ثإه*

لى:تعاقولهفيتيميةابنالدينتقيالشيخكلاممنمسألة

!ت!ئقسموا>وأن:قولهلىإالحعؤير(ولخموالدمالمتتةعليي>حرمت

3[.:]المائدة(فسقذِلكغبالأزلو

:لجوابا

لله.لحمدا

(.العرشيةالرسالة-485)6/:"الفتاوى"انظر(1)

الاصلهفيواضحةغير)2(

5(172-35117/)-68(،67)23/:"الفتاوىمجموع"انظر)3(
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أنفه.حتفماتما:الميتة

أكله.يحرمالمسموحالدمهو:والدم

فانه،اللحمذكرولهذاالخنزير،أكلتحريمبهأريدالخنزير:ولحم

قوله:فيكما،كلهوقتلهتحريمأريدأنهلظن)والخنزيرأ:قيللو

.[69:لماندة]ا(لبزاصتدعلئكغ>وحرم

.وغيرهلحبلباتنخنقونحوهماوالعنزالشاةوهي:والمنخنقة

لحجركا،بمثقليضربوالطائرالبهيمةوهي:والموقوذة

.بحدهلابثقلهيقتلمماذلكونحووالطومار)1(

والسطح.لجبلاكرأس،عالمكانمنتتردىالدابةهي:والمتردية

النطح.منفتموت،أخرىتنطحهاالدابة:والنظيحة

منهابقيمايباحفلا،ونحوهذئبياكلهاالدابةهي:السبعاكلوما

باكله.ماتتإذا

وتحركدمهفجرى،فذكي،مستقرةحياةذلكمنشيءفيكانفان

ابيح.أعضائهبعض

":الانافةمآثر".بهتقتلقدثقللهايكون،الكاملةالورقمجموعةهوالطومار:(1)

.(4/205):"اللسانو"32(،1/5)
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)2(.أعلموالله1(.)الأخرىالايةجوابفيف!رتقد:والأزلام

!!!

283(0)ص(1)

الهندي(رتن:والمعروف)كذارطنعنحديثاغيرهاوالناسخذكرالفتوىبعد)2(

ظهركذابهذارتن:بقولهالهامشفيالقراءأحدعلقوقد!!ع!مالنبيعنيرويه

وقد.-لجحالانبيعنرواهااحاديثووضعالصحبةوادعىالهندببلادالستمئةبعد

الحفاظلكن،للنبيرويتهقصةتذكرته""منالثامنلجزءافيالصفدندساق

كلاموانظرالخضر"هأحمدلمحرره":اسمهكتبثماهـ.يثبتونهلاالثقات

.(54)2/:"الميزان"فيعنهالذهبي
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!ألة!

"...طيرةولاعدوىلا":!ي!قوله

أخرىمسائلوتسع



.



الرفيرالرتج!إلمحه

*

*

*

*

أحمدالعباسأبوالزاهدالورع،العلامةالعالمالامامالشيخسئل

صفر")1(ولاهامةولا،طيرةولاعدوىلا"لمجي!:قولهعنتيميةابن

ضبطهما.مع

)2(النار"منمقعدهفليتبوأمتعمداعليكذبمن":حديثوهل

والمعنى؟اللفظمتواتر

باحرفه؟متواترالقرانوهل

لا؟أممتواترةالمشهورينالمراءهؤلاءقراءةوهل

؟متواترةويعموبجعفربياءةفراوهل

بالشاذ؟القراءةالصلاةتبطلوهل

المذاهبمنخيرالشافعيمذهبأنبالطلاقرجلحلفلووهل

نأحلفمنهمكل،لحنبليولحنفيواالمالكيوكذا،الأربعة

مأهؤلاءمنواحديحنثفهل،الاربعةالمذاهبمنخيرمذهبه

فيهم؟الحكموماجميعا؟يحنموا

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن(0222)ومسلم(،57)70البخارياخرجه(1)

وقد.عنهاللهرضيهريرةبيأحديثمن)3(ومسلم(،011)البخاريأخرجه)2(

قالكمامتواترحديثوهولممبعين،مناكثرالصحابةمنغفيرجمعرواه

المصنف.
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*

*

مأرأسهبعينيبهأسريليلةلىوتعاسبحانهربهرأى!ي!النبيوهل

بمذاهبهم؟فيهالعلماءاختلافجمعذلكومع،قلبهبعين

؟البدعهلووالرافضةوالنصارىاليهودعلىاللعنةتجوزوهل

واسمه؟بعينههؤلاءمنشخصكللعنةتجوزوهل

:أجاب

لله.لحمدا

ماإعرابهفييجوزو(.1)صفر"ولاهامةولا":لحديثالفظ*

صفر"،ولاهامةولا":قلتشئتإد".طيرةولا":إعرابفييجوز

صفر".ولاهامةولا":قلتشئتوان

يؤخذلمإذاالميتأنمنيعتقدهلجاهليةابعضكانما:والهامة

مابيانفيذلكلمجي!النبيدنفى)2(.هامةقبرهمنيخرجقاتلهمنثاره

ولا":قولهوكذلك.والطيرةالعدوىوهو،لجاهليةااعتقاداتمننفاه

")3(.غولولاصفر

:وجهانالصفر""فيو

فيؤخرون،يفعلونهلجاهليةاأهلكانالذيالشئأنهأحدهما:

عليها.ضربثمقلت"شئتوان":النسخةفيبعدهاكتب(1)

2(.0/114):"الباريفتح"فيوغيرهالتفسيرهذاانظر)2(

عنههاللهرضيجابرعنالزبيربيأحديثمن2(222)مسلماخرجهاللفظهذا)3(
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صفر.لىإالمحرم

.()1الانسانبطنيصيبالادواءمنداءأنه:نيوالثا

النار"منمقعدهفليتبوامتعمداعليكذبمن":قولهماو*

العلمأهلوهم،الخاصةعندمتواترلكنه،ومعنىلفظافمتواتر

ونصبها،الصلواتوفرائضالسهو،سجودعندهمتواتركما،لحديثبا

ذلك.ونحو

المحجوجالبيتوتعينركعاتها،ومحددالخمسالصلواتبخلاف

.العامالتواترمنهذافإنذلك=ونحو،صومهالمفروضوالشهر،إليه

ونحوبها،ومات،المدينةلىإوهاجر،بمكةكانجمي!النبيانتواتركما

ذلك.

هذهفإنمتواتر،المصحفلوحيبيقالذيوالقرانفصل)2(:*

ك!،النبيعققراناونقلوها،الصحابةعليهااتفقالمكتوبةالمصاحف

غئرت.ماأنهاضرورياعلما)3(فعلم،الصحابةعهدمنمتواترةوهي

أباوسمعت":قالجريجابنعقالصفرتفسيرللحديثروايتهبعدمسلمذكر(1)

البطن.الصفر:الزبير:أبوفقال.صفر"ولا":قولهلهمفسرجابراأنيذكرالزبير

ابوقال.الغوليفسرولم:قال.البطندواب:يقالكان:قالكيف؟لجابر:فقيل

.(01/117):"الباري"فتحوانظر."تغولالتىالغولهذهالزبير:

057(9560-)12/:""الفتاوىفيالفصلهذا)2(

"نعلم".)ف(:)3(
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بهاالقواءةتجوزللمصحفالموافقةالسلفعنالمعروفةوالقواءة

ويعقوبجعفرأبيقراءةبيقالائمةعندفرقولا،الائمةبيننزاعبلا

نعيم.([)1بيا]ابنوعمروبيوأوالكسائيحمزةقراءةوبين،وخلف

بالقواءمختصةالقراءةإنوائمتها:الامةسلفم!احديقلولم

ثلاثمئةبعدمجاهد)2(بنبكرابوقراءاتهمجمعإنماهؤلاءفان،السبعة

سبعةقراءةينتخبانوقصدذلك،علىالناسواتبعه،الهجرةمنسنة

هذهعنخرجماإن:الائمةمناحدولاهويقلولمالامصار.قراءمن

مي
سبعةعلىالقرآن"أنزل:!ي!النبيقولإنولا،باطلفهوالسبعة

فياشتهرتالسبعةهذهولكن.السبعةهؤلاءقراءةبهأريد")3(احرف

بغيرهايقروونلافاولئكالمغربا،كأرضغيرهايعرفونلاامصار

غيرها)4(.باشتهارمعرفتهملعدم

أبيبنالرحمنعبدبننافعوهو:هأثبتماوالصواب"ونعيم"و)ف(:الاصل()1

السبعة.القراءأحد(916)تالمقرئالمدنيالليثينعيم

كتابصاحب،البغداديبكرأبومجاهدبنالعباسبنموسىبنأحمدهو:)2(

غايةو"333-337(،/)1:القراء"معرفة"فيترجمته324(.)ت."السبعة"

!(41-1/9132):"النهاية

وهو.عنهاللهرضيعمرحديثمن)818(ومسلم2(،4)91البخاريأخرجه)3(

.(631)ص:الازهار"قطف"انظر،المتواترةالاحاديثفيمعدود

المغرببلادي)عنهمبلغنا"99(:)ص"المقرئينمنجد"فيالجزريابنقالحتى(4)

يقروونوربما،فقطعشرالاربعةالرواةطرقمنبالسبعيقرؤونأنهموالاندلس(

عظيما".معروفاإليهملاسدىبلادنامناحدإليهمرحلفلو،الحضرميليعقوب
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أرض(1مثل)غيرها،اشتهركماهذهعندهماشتهرتمنفأما

وهذا)2(.بهذايقروواأنفلهموغيرها،العراق

قرأمقكقراءة،عثمانمصحفعنخرجمامثل،الشاذةوالقراءة*

7[،:]الفاتحة(عليهمأنعمتمنو)صراط255[،:]البقرة(القياملحي)ا

إذاوالنهار*يغشىإذا)والليل92[،:]يس(واحدةزقيةإلاكانتو)إن

بهاقرئإذافهذه-ذلكمثالو-3[،أ]الديل:(والأنثىوالذكركلأتجلى

الامامعنروايتانهماللعلماء،مشهورانقولانففيهاالصلاةفي

أحمد)3(:

كانوابهاقرؤواالذينالصحابةلأنبها؛الصلاة!سحاحدهما:

عليهم.ينكر)4(ولاالصلاةفييقروونها

إنها:يقالفهل،القولهذاوعلى.إليناتتواترلملانهالا؛:نيوالثا

ولكنتنسخلمأو.الناسخبهاقرأالذييعرفولم،فنسخقراناكانت

ذلك؟لغيرأو،تثبتلممقدونعندهثبتتلمنجائزةبهاالقراءةكانت

)ف(.منوالمثبتمن"غيره":الاصل(1)

،-2999)ص:"المقرئينمنجدو"(،9384-30/)13:"الفتاوىمجموع"انظر2()

الجزري.لابن(بتحقيقي801-011،13-2-222

القولأنالاخيرفيوذكر(.43)2/إ:الانصافو"(،166)2/:"المغني"أنظر)3(

الروايتين.انصإنه:وقال،الاسلامشيخختيارالصلاةبصحة

لي.ظهرفيماالواوعلىضربئمينكرو"":الاصلفيكتبت)4(
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الموضع.هذاغيرفيمبسوطنزاعفيههذا

تبطلفلاونحوهما،ويعقوبجعفرأبياءةبقرقرأمنماو*

فيذكرالمغاربةمنالمتأخرينبعضولكن،الائمةباتياناقبهاالصلاة

المسالة.هذهأصليعرفلممنبعصعليهوافقهكلاماذلك

،فلانمذهبالمذاهبافصلانواحدكلحلفهماوفصل)1(:*

،قولانففيها؛عليهحلف!ماالاموأنيعتقدمنه!!كلكانإنفهذا

فإن،منهمواحداإلايحنثون:والثاني،منهمواحديحنثلاأظهرهما:

سواءكونهملجوازوصادفا،يكونأنلجواز،فيهمشكوكحنثه

كلهم.فيحنثون

لوكماهوفهل؛عينهفيال!ثمكوقعوقدمنهمواحداإلاحنثواوإذا

لمإنالاخر:وقال،طالقفزوجتهغراباكانإن)2(:الرجليناحدقال

)3(:وغيرهأحمدمذهبفيقولانفيهاوهذه،طالقفزوجتهغرابايكن

،وغيرهالشافعيمذهبوهو،طلاقمنهمابواحديقعلاأحدهما:

ردعا.:وقيلحتما،:قيل،زوجتهءوطعنمنهماكليكفلكن

2(.0-0/25026):"الفتاوىمجموع"فيوهو(1)

خطا."الزوجينأحدقاللوكما"فهي(:)ف2()

اختيارانوذكر(.1-60170)9/:"و"الانصاف(،01/185):(المغني"انظر)3(

.(001)8/:"الطالبينو"روضة.الطلاقوقوعالاسلامشيخ
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وقعهوواحداالحالفكانلوكمابأحدهما،يقعأنه:الثانيوالقول

الامر؟يقفأو،بالقرعةالمطلقةتخرجفهلهذاوعلى،زوجتيهبإحدى

والصحيح:.الشافعيقولوالوقفأحمد،هذهبفيأيضاقولينعلى

!لا؛بخلافهفتبينعليهحلفكما)1(يعتقدهشيءعلىحلفمنأن

عليه.طلاق

علىبناء،الحالفصدقتبينولولجميعايحنثفإنهمالكوأما

يدخلانهحلفلوكما)2(،صحتهيعلاملاماعلىحلففيمناصله

المسألة.تلكأصلفيكالتزاعفيهاوالنزاع.لجنةا

يوقعهومالك،الشكلاجلالطلاقيوقعونلاالعلماءوجمهور

لاماعلىواحدحلفلوكمافهذه،عليهحلفبماالحالفعلملعدم

غيروهو،أفضلقلانمذهبأنيحلفأنمثل،غيرهيناقضهولميعلمه

بذلك.عالم

ابنع!")4("الصحيحفيثبتفالذي؛الرويةماوفصل)3(:*

)5(،الرويةأنكرتوعائشة.مرتينبفؤادهربهمحمدرأى:قالأنهعباس

المعنى.تفسدوهى"لو"زيادة(:)ف(1)

36(.0)2/":لمدونةاتهذيب"انظر:(2)

.(115-905)6/":الفتاوىمجمرع"فىوهو)3(

285(./)175مسلماخوجه(4)

.()177ومسلم(،5485)البخارياخرجه(5)
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وابن،العينرويةأنكرتعائشة:فقالبينهماجمعمنالناسفمن

وأمطلقةهيعباسابنعنالثابتةوالالفاظالفؤاد.رؤيةأثبتعباس

ولممحمد.رأى:يقولوتارة،ربهمحمدرأى:يقولتارةبالفؤاد،مقيدة

بعينه.راهبأنهصريحلفظعباسابنعنيثبت

ولم،بفؤادهرآه:يقولوتارة،الرويةيظلقتارةحمدأالاماموكذلك

سمعواأصحابهمنطائفةلكن،بعينهرآه:يقولأحمدسمعإنهأحديقل

الناسبعضلسمعكما،العينرويةمنهففهمواالمطلقكلامهبعض

العين.رؤيةمنهففهمعباسابنكلاممطلق

مناحدعنذلكثبتولا،بعينهرآهانهيقتضيماالادلةفيوليس

النصوصبل،دلكعلىيدلماوالسنةالكتابفيولا،الصحابة

:قالذرأبيعن")1(مسلمصحيح"فيكماأدذ،نفيهعلىالصحيحة

".أراهأدىنور":فقال؟رئكرأيتهل!:اللهرسولسالت

الم!حدمنلعلابعتد-اثئريالذي>سئحن:تعالىقالوقد

هوانه-هاياتنامق-لزيهحؤله-بركناالذيالأقصااتصمتجدلىالحرام

ذلكذكرلكانبعينهنفسهأراهقدكانولو1[.]ا!سراء:!افصيرالئ!ميع

لىهاو

)1(.)178(
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ءايتمنراىلةد>[،12:]النجم(يرىماعكافتمؤونه-مالو:قولهوكذلك

لى.أوذلكذكرلكانبعيطراهكانولو(الكبزى+رئه

الرءثا>وماحلا:قولهفيعباسابنعن")1(الصحيحين"وفي

:قال06[]ا!سراء:(انالقرهفياتملعونةوالثمجوةللناس!نةإلاأرشكالتي

به.أسريليلة!ؤاللهرسولأريهاعينرؤياهي

،المعراجليلةبعينهراهبماالناسأخبرلأنه؛الاياترؤياوهذه

رأىبأنهيخبرهمولم،قوموكذبهقومصدقهحيثلهمفتنةذلكفكاد

كانولو،ذلكذكرالثابتةالمعراجأحاديثمنشئفيوليس،بعينهربه

دونه.هوماذكركمالذكرهذلكوقعقد

اللهيرىلاأنه:الامةسلفواتفاقالصحيحةبالنصوصثبتوقد

خاصة.لمجي!نبينارؤيةمنبعضهمفيهنازعماإلا)2(،بعينهالدنيافيأحد

الشمسيرونكماعياناالقيامةيوماللهيرونالمؤمنينأنعلىواتفقوا

والقمر.

فإنالمعينلعنةوأما،ورسولهاللهلعنهلمنمطلقاتجوزواللعنة*

المصنفوعزاه)3888(.البخاريفيإلاأجدهولم(و)فالاصلفيكذا(1)

2(.13/)1:"المسائلجامع"فيللصحيح

لىإإشارة)هـ(علامةوعليها،الدنيا"في"علىمقدمةالاصلفيكانت"بعينه"2()

جماعهالاونقل،ذلكعلىالدليلفي312()صتيسياماوانظر.تقديمها

792



لعنته.جازت،كافراماتأنهعلم

اللهعبديلعنن!يمالنبيلنهي؛لعنتهتنبغيفلاالمعينالفاسقماو

عموما.لخمراشاربلعنقدأنهمعالخمر)1(،يشربكانالذيحمار

وهذهنزاعا)2(.بدعةلىإداعياأوفاسقاكانإذاالمعينلعنةفيأنمع

ماهذاولكن)3(،الموضعهذاغيرفيعليهاالكلامبسطقدالمسألة

أعلم.والله،الورقةوسعته

!!!

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرحديثمن0678()البخارياخرجه(1)

."نزاع":الاصل(2)

.(214)3/:الفتاوى!مجموعو"347(-4434/)":السنة"منهاجانظر)3(
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بالنشابالرصافيممممألة





برحمته:اللهتغمدهتيميةابقالديقتقيالشيخقال

منعليهاصطلحواوما)2(،والبندقبالنشاب)1(الرميفيمسألة

الاستاذية:فيالرسوم

العالمين.ربللهلحمدا:لجوابا

ورسوله،بهااللهأمرالتيلحةالصاالاعمالمنبالنشابالرمي

لمحيتلرباطومنقوؤمنسقظغتممالهم>وأعذوا:لىتعااللهقال

06[.:]الانفال<وعدؤ!مللهعاوبه-لرهب!وت

أنهجم!:المبيعنعامربقعقبةعن")3(مسلمصحيح"فيوثبت

"الصحيح"وفي"،الرميالقوةإنالا":وقالالمنبرعلىالايةهذهقرأ

ومنتركبوا،ان[]منلياأحبترمواوأنواركبوا،ارموا":قالأنهأيضا

بهيلهولهوكل"مج!ي!:وقالجحدها")4(،نعمةفهينسيهثمالرميتعلم

نهقفإ،امرأتهملاعبتهأو،فرسهتاديبهأو،بقوسهرميهالاباطلالرجل

الفاظغريبفيالزاهر"انظر0الفارسيةالقسيعنبهيرمىالذيالسهم:النشاب(1)

.(414)ص"الشافعي

".الوسيطالمعجم"والصيد.القتالفيبهايرمىالبندقةحجمقيكرة:البندق)2(

.(1)179رقم)3(

فيحديثيندمجمنلفظهفيوقعماعلىوالتنبيه(127)صتخريجهتقدم)4(

واحد.حديث
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.بالنشابيرمونواصحابه!الهالنبيوكان(.1")الحقمن

فيالاسبقلا":!يمالنبيقالكما،الرهانفيهيجوزو:فصل

)2(.نصل"أوحافرأوخف:ثلاث

يكنفلم)4(لجلاهق)3(،باالرميويسمى،بالبندقالرميوأما

عفانبنعثمانخلافةفيالنالسبعضاحدثهولكن،يفعلونهالسلف

)5(.المؤمنينأميرعنهفنهى،عنهاللهرضي

لوط)6(.قومعمالمنأنهالعلماءبعضوذكر

الاربعة،الائمةباتفاقأكلهيحللا:وقيلوقيذ،فهوالبندققتلهوما

السالف.عامربنعقبةحديثمنقطعة(1)

ماجهوابن3585(،)والعسائي(،0017)والترمذي(،4572)داودأبواخرجه2()

رضيهريرةأبيحديثمن(01/61):والبيهقي(،0964)حبانوابن(،)2878

وابن،القطانوابن،حبانابنوصححه،حسنحديث:الترمذيقال.عنهالله

.(4-18422)9/(:المنيرالبدر"انظرالعيد.دقيق

فارسي.وهو،جلاهقةالواحدة،الطينمنالمعمولالبندق،لجيمابضم)3(

.(14)صالمنير":"المصباح

"ولم".:الاصل)4(

228(.)93/عساكر:ابنأخرجه)5(

لحسناوعن(،1)46"الملاهي"ذمفيالدنياأبيبن1عندعليئعنذلكجاء)6(

"السلسلةنظر1و.منهاشيءولايصح322(.0/5)عساكر:بن1عندمرفوغا

.(1)233":الضعيفة
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علماءباتفاقأكلهحلبهوقتلاللهسمىإذافإنه،النشابقتلهمابخلاف

المسلمين.

أيمانيسمونهاالتيالايمانمنالبندقرماةابتدعهاالتيوالامور

عنهميذكرمالالمميما،الشريعةفيلهاأصللاالتيالبدعمن=البندق

فإن،ويصدقونالبندقبأيمانويحلفون،ويكذبونباللهيحلفونأنهم

حكمإذا)1(لاسيماالاخر.واليومباللهيؤمنمنفعلمنليسهذا

حلفإذا-اللهانزلمابغي!ريحكمونالذينلجاهليةاحاكم-حاكمهم

يهددونه.كاذبةيمينابالبندقخلفوإذا،يهددونهلافاجرةيمينابالله

الاخر.واليومورسولهباللهيؤمنلامنحكموهذا

فيهاويقدمون،الشريعةبمنزلةوضعوهاالتيالقوانينوكذلك

بل،اللهانزلمابغيربينهمويحكمونفيفتوهم)2(،يسالونهم،أكابرهم

منوشر،الاعرابوسوالفالتتر،)3(يساقجنسمن،بجهالتهيحكم

هملاولثكللهأنرذبمالمجكملؤ>ومن:لىتعاقالوقد.ذلك

.[44:]المائدة(البهفرون

يأمرلممنيرفعون،اللهأنزلماوبغي!رلجهلبايحكمونوحكامهم

بخفضه،ورسولهاللهيأمرلممنويخفضون،برفعهورسولهالله

قلم.سبقولعلها"رسول"وقالالاصلفيبعدها(1)

.""فيقنوهم:الاصل2()

.(943)صبهالتعريفتيسيالياسق1اوواليساق،"فسالى":لىإالاصلفيتحرفت)3(
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)2(.المبتدعةقوانينهمبعضخالفمن)1(ويجرمونويسقطون

؛البدعهذهمنشيئايفعلونولا،بالبندقيرمونالسلفيكنولم

الخيرقليلوالضرر،الشركثيرالبندقرميعلىالاجتماعلان

مدينة،بهفتحتولا،البندقبرمي47[ق1عدويهزملمفمإنه؛والمنفعة

الطيرمنيرمونهماوأكثرلاسيما،أكلهيحللاوقتيله)3(،دينبهقامولا

اكله.يحللا

بهيقصدلاوهذا)4(،يأكلهصيدأويقتلهعدوبالرميوالمقصود

ينفع.]لا()6(الذيبالباطلالافتخاربل،يأكلهصيد)5(ولايقتلهعدو

غرضا)7(،الروجفيهشئيتخذأننهىأنهع!:النبي-عنثبتوقد

غرضاوالبهيمةالطيريجعلانفنهىذلك)8(،يفعلمنع!ي!المبيولعن

للحيوانتعذيبذلكفإن)9(،للرميتنصبالتيالاغراضبرمييقصد

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

اثبته.ماصوابهولعل،مهملةبحاءالاصل

5(11/154)(،04-7048)35/:"الفتاوىمجموع"وانظر

سهوهاومقحمةولعلها"وقيل":الاصلفىبعده

."ولهذا"الاصلفي

."صيدا"الاصل

الاصل.منسقطت

عنهماهاللهرضيعباسابنحديثمن(1)579مسلمأخرجه

ععهما.اللهرضيعمرابنحديثمن(1)589مسلمأخرجه

."الرمي":الاصل

403



اباحإنمالىوتعاتباركاللهفإنيجوز،لاوهذا،راجحةمصلجةبغير

فإذا،ادمبنيمصلحةمنذلكفيلما،والركوببالذبحالحيوانتعذيب

راجحة.مصلحةبغيرلهتعذيباذلككان،إليهيرمىهدفاالطيرجعل

يقصدونوإنما،ليؤكلالطيرذكاةبالرمييقصدونلاالبندقورماة

لاوهذا)1(،والاهدافالاغراضلرمي]يتخذ[ماجنسمن،الاصابة

منالطيرإصابةلمجردبالنشابالطيريرمواأنقومقصدلوبليجوز.

ذلك.يجزلمالذكاةقصدغير

يومجاءحقهبغيرعصفوراقتلمن":قالأنه!يوالنبيعنرويوقد

يومجاءعبثاعصفوراقتلمن":ولفظه2(.دما")تشخبواوداجهالقيامة

لفظ:وفي")3(،قتلنيفيمهذاسلربيا:يقولاللهإلىجؤارولهالقيامة

4(،حمد)ارواه."القيامةيومعنهاللهسالهحقهبغيرعصفوراقتلمن"

منالاصناميقصدون...ذكاةللرمييقصدونلا":محرفةالاصلفيالعبارة(1)

اثمت.ماصوابهاولعل..."الرميماجنس

اللفظهبهذاعليهأقفلم)2(

4958()حبانو]بن(،44)46والنسائي(،04791)أحمدأخرجهبنحوه)3(

لمدينار،بنصالحسندهوفي.عنهاللهرضيسويدبنالشريدحديثمنوغيرهم

واحد.إلاعنهيروولم،حبانابنغيريوثقه

،(444)5النسائيوأخرجهعنهما.اللهرضيعمروبنعبداللهحديثمن655(0)(4)

بصهيبالقطانابنوأعلهالاسعاد.صحيح:لحاكماقال233(،/4):لحاكموا

.(4095/):"يهاموالاالوهمبيان".حالهيعرفلا:فقالعامر،ابنلىمو
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وهؤلاء(.")1ماكلةلغيرالحيوانقتلعننهى"انه:لمجي!عنهوروي

بالباطل.ولعباعبثابل،حقهوبغيرمأكلةلغيرالطيريقتلون

لا"انه:وقالالخذفعننهىانه")2(:"الصحيحفي!يمعنهوثبت

ذلكفدذال!عمن"،ويكسرالعئنيفقؤولكنعدوا،ينكاولاصيدايصيد

ينهىفهوعدو-بهينكاولاالصيدبهيقصعدلاالرميمنكانماانعلى

بالبندقيقتلونهماغالبفإنعدو،نكايةبهيقصدلاالبندقورمي.عنه

عدو،بههزمولا،البندقبرميمدينةفتحانهيعرفولااكله،يحللا

فيهمنفعةلابامرالتقدم)3(أصحابهيقصدوإنما،دينبهقامولا

دنياهم.ولادينهمفيلاللمسلمين

دنيا،ولادينمصلحةفيلاالاموالفيهتنفقالبندقفرميوأيضا

)1(

)2(

)3(

عنهاللهرضيالصديقبكربيإعلىموقوفاورويمرفوعا،اللفظبهذااجدهلم

وابن(،)2912مالكاخرجه."لماكلةإلابعيراولاشاةتعقرنولا...":ولفظه

.(941)2/منصوربنوسعيد)39337(،شيبةأبي

فيهرإيتماأقربلحديثاهذا"771(:)6/:المنير"البدر"فيالملقنابنوقال

بنعثمانعن،لحارثاابنعمروحديثمن31()6"مراسيله"فيداودأبورواه

تحرقن"لا:!ك!طاللهرسولقال:قالالرحمنعبدمولىالقاسمعن،لرحمن1عبد

".حاجةبهالكليستبهيمةتقتل"ولا:قالأنإلى..."نخلة

رضيمغفلبنعبداللهحديثمن(4591)ومسلم62(،02)البخاريأخرجه

عنه.الله

".أصحاب":الاصل
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الشر،بينهمويوقعوالدنيا،الدينفيينفعهمعما)1(ذلكوصصدهم

قل،المسلمينالاولادوفسادالفواحشلفعلالاختلاءلىإيجرهمو

لحرمة،اناقصمعيباالمسلمينعندكانإلاالاحداثمنيصحبهممن

مذمومةالطائفتينسيرةفإن)2(،العلاجبقاعاتالمجتمعينجنسمن

أعلم.والله.المسلمينعامةعند

!!!

فما"ه":الاصلفي(1)

وفي(فتاوىمجموعةضمن-122)ص"الاختيارات"فيومثله،الاصلفيكذا2()

"الاختيارات".البغايا"قاعات"أخرىنسخفيووقع،الخظيةنسخهبعض

علىفتحالبغايا،قاعاتدخلومن":الاختياراتونص(الخليلط185)ص

دخولهااعتادعمناشتهرلانه؛الناسعندالتهمأهلمنوصارالشر،بابنفسه

غيرفيلعفقة1و،المحرمةوالعشرة،فيهأوالمحرملجماعامقدماتفيوقوعه

وفوعخوفلمجردولوأهلهاعشرةومنمنها،منعهالامردكافلوعلى.الطاعة

عنفنهىالاحداثإليهتجتمعرجلاأن:عنهاللهرضيعمربلغفقدالصغالر،

اهـ0"الريبةبمجرديهالاجتماع
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تعاد:قولهفيمم!مألة

ؤلني<فسوفستقرتصانمو>ف!ن

مختلفةاخريوممم!انل





*

*

1(

2(

3(

مسالة)1(:

143[،:]الاعراف<ترلنىفسوفم!انه-نر>فان:لىتعاقوله

لا؟امممكنلجبلاستقراراهل

لجبلااستقرارإن:قالومنلا؟أممحظور)2(الكلامهذاوهل

لا؟امعقوبةتلزمههل،ممكن

على48[ق1الغالبهووماوالشبابةبالدفالسماع:قالمنوعلى

وهللا؟اميفسقهل،حلالىوعليحرامالناسعلىهو،الناس

لا؟امالعدالةساقطالمروءةقليليكون

منوغيرهاشعباننصفلفيةووالمعراجالرغائبوصلاة

صعيف،اوصحبححديثفيهاوردهل،ليواللياالايامصلوات

بدعة؟أوسنةهيوهل

لا؟أمبقيامالجمعةتخصيصيسنوهل

هوام)4(ونحوهوالدبسكالعسلمائعفي)3(ضفدعماتإذاوهل

سائلة؟لهنفسلامما

"الفتاوىمجموع"فياجوبتهامنهاثلاثة،أسئلةثمانيةالمسالةهذهفي

السماععلىالكلام:ليالتواعلىوهي(33961/،11/30،6/23134)

..طالقنت:قالومن،الرغائبوصلاة،و]لشبابةبالدف

."محظورا":الاصل

أثبت.ماولعلهلى"إ":الاصل

"يمجس".سقطولعلهكذا
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هلناسيا،زيدفدخلالدار،زيددخلإنطالقأنت:قالومن*

لا؟أمتطلق

نالههلالاجلحلولفعند،نسيئةبثمنحنطةغرارةباعهوإذا*

لا؟أمأعطىمماأكثربالثمنحنطةيأخذ

الحلية""فيذكرالرويانينرىفانالا؟أمسنةلجمعةاقبلوهلفي

رواها،منهاجهفي""المنهاجصاحبوذكرها،سنةلجمعةاقبلأن

قبليصليكانعمرابنأن":"تفسيرهفيالبغويمحمدأبو

عنكم.اللهرضيمأجورينأفترنا.الحديثورفع.ركعتينلجمعةا

.فقالعنهاللهرضيتيميةابنالاسلامشيخفاجاب

العالمين.ربللهالحمد

نفسهيرينومستقزا،لجبلايجعلأنعلى:القائلمرادكانإن*

وأنالم!تتزلجبلاانلمرادفىكانوإن.ذلكعلىقادرفالله،لموسى

،جماعوالاوالسنةالكتابمخالفمفتر،كاذبفهذا،ربهرأىموسى

قتل.وإلاتابفانيستتاب

،الاخرةفيربهميرونالمؤمنيقانعلىالامةسلفجمعاوقد

فيوثبت،بعيونهمالدنيافييرونهلاأنهمعلىجمعواأوقد

يرىلنمنكماحداأن"واعلموا:قالأله!ي!النبيعن(")1"الصحيح

سبقماوانظر(10)96صيادابقذكرباب،الفتنكتاب،مسلمصحيح(1)

792(.)ص
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."يموتحتىربه

والظلمكالفواحشعافاتحريماًالمحرماتأنادعىومن*

،ـقتلوإلاتابفإنيستتابفانه،لهحلالمالناسعلىحرام،والملاهي

فهذا،بعضدونالناس!بعضعلىحرامأنهاالدفوففيادعىوإن

وإن،الضلالمنضالوهو،الدينولائمةجماعوالاللسنةمخالف

فاسقا.كانهواهاتباععلىأصر

!سسواللهرسوليسنهالم،الدينأئمةباتفاقبدعةالرغائبوصلاة*

كمالكالدينأئمةمنأحداستحبهاولا،الراشدينحلفائهمنحدولا

سعدبنوالليثوالاوزاعيوالثوريحنيفةبيوحمدوأوالشافعي

المعرفةأهلجماعبإكذبفيهاالمرويلحديثوا،وغيرهم

.(1)لحديثبا

ليلةوفي،رجبمنلجمعةاليلةأولتذكرالتيالصلاةوكذلك

يومفيتذكرالتيالصلواتوكذلك،شعباننصفلفيةو،المعراج

الصلاةهذهذكرقدكانوإن.الاسبوعأيام)2(وغيرهنوالاثنينالاحد

:وقال(01)80"الموضوعات"فيلجوزياابناخرجهالرغائ!صلاةحديث(1)

لىإونبمهجهضمابنبهاتهمواوقدبمفي!،اللهرسولعلىموضوعحديثهذا"

وقد،مجهولونرجاله:يقولالحافظالوهابعبدشيخماوسمعت،الكذب

".وجدتهمفماالكتبجميععليهمفتشت

".منهذاوغير":"الفتاوى"وفي،]من["وغيرها":ولعلهاكذا،2()
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أهلبيننزاعفلا،والفقهوالفضائلالرقائقفيالمصنفينمنطائفة

المعرفةأهلبيننزاعولا،موضوعةأحاديثهاأنلحديثباالمعرفة

")1(مسلمصحيح"وفي،الدينأئمةمنأحديستحبهالمهذهأنبالفقه

ليلةتخصوا"لا:قالانهلمجيوالنبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيعن

فيتذكرالتيلأحاديثو."بصيامالجمعةيومولابقيام94[]قالجمعة

!ص)2(.النبيعلىكذبالعيدينوليلةلجمعةاليلةإحياء

ففي،يسيلدملهاكانفإن،قليلماءفيماتإذاوالضفدع*

ومذهب،ينجسلا:حنيفةأبيفمدهبالعلماء،بيننزاعنجاسته

ينجس.حمد:وأالشافعي

العلماءأكثرعند)3(ينجسلمسائلةلهنفسمالامسألةهذهوليس

فيهذاكانفإن،الشافعيقوليأحدوهوحمد،وومالكحنيفةكأبي

جامداكانفإنالعسلفيكانإذاالاولماو،ينجسهلمونحوهالعسل

عنالروايتينوإحدىللعلماءقولانففيهمائعاكانوإن،حولهوماألقي

تخصواولا،اللياليبينمنبقيامالجمعةيومتختصوالا":ولفظه(.4411)رقم(1)

."...الأيامبينمنبصيامالجمعةيوم

عدةوللمصعف.لجوزيالابن(427،544،054)2/:"الموضوعات"انظر2()

":الفتاوى"فيالمبتدعةالصلواتمنوغيرهاالرغائبصلاةفيأجوبة

/23(132135-،414).

سقطا.فيهافلعل،العبارةكذا)3(

314



فيالاظهرهووهذاالماء،حكمالمائعاتحكمفان،ومالكأحمد

الدليل.

ودخلت،طالقفأنت)1(الحجرةدخلتإن:لامرأتهقالواذا*

المدينة،اهلمذهبوهوالعلماء،قولياظهرفيالطلاقيقعلم،ناسية

الشافعيليقوأظهروهووغيرهما،جريجوابنديناربنكعمرو

حمد.أعنالروايتينواحدى

فيهفهذابحنطة،ثمنهاعنواعتاضأجللىإحنطةباعإذافاما*

ذلكفىكانإذاأنهوالاظهريجوز،ألهوأحمدمالكفمذهب،نزاع

ويوفييبيعهانيحماجحنطةإلاعندهيكونلاانمثل،بالمشتريرفق

فلا)2(.والارفقيكنلموانجاز،بهأرفقالحنطةوإعطاءثمنها،

فىمعدودةركعتان!ي!النبيعنراتبةسنةلجمعةاقبلوليس*

منتيسرماقبلهايصليأن:السنةبهجاءتالذيبل،مخصوصوقت

عليهالذيوكذلكلها،سنةلامالكومذهبالمسجد.يدخلحين

القولولكنأحمد،عنالمشهوروكذلك،أصحابهوجمهورالشافعي

نصلكن.الدار"":"الفتاوى"فيوالذي."العمرة"لىإالاصلفيتحرفت(1)

فلعله."..ناسيازيدفدخلالدار،زيددخلإنطالقانت:قالمن":كانالسؤال

.السؤالنصعنذهول

وتقدمهالسياقيستقيموالا""وبحذف،المؤلفعليهدرحأسلوبوهوكذا،2()

مثله.علىالتنبيه
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قيل:،ستنةقبلهاأنحمد:واالشافعياصحابمنوطائفةحنيفةبياعن

اربع.:وقيل،ركعتان

وقبلالزوالبعدلجمعةايوميصتليكانانه!ي!النبيعنروىومن

علىيؤذنلاكانانهالصحيحالثابتفان.عليهكذبفقدستنةالصلاة

قبلسنةيصلولم،أذانلاذلكوقبلالمنبر،علىأذانهإلاعهده

.(1)اعلموالله.لخروجا

!!!

-1/174):المعاد"زادو"2(،00-4/2188):"الفتاوىمجموع"انظر(1)

المعلمي.للشيخومثلها،المسالةفيمفردةرسالةالقيمابنوللبرهان(،425

ني.للألبا(28-12)ص"النافعةالاجوبة"وانظر
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مختلفة[فقهية]مسائل

وأكل،رمضانفيالاكلمنهمأحذأظهوإذاالذمةأهلفيمسألة

لا؟أمذلكعنينهونهل،المسلمينبين

دينفىالصكراتمنهذافإنذلك،عنينهونبل:لجوابا

اعلمهواللهالخنزير،كلوالخمرشربإظهارعقينهونكما،الاسلام

لماموميقواللاماملخمسا(1)الصلواتبعدالدعاءفي:مسألة

لا)2(؟أممشووعهوهلجميعا

لله.لحمدا:لجوابا

ماموراليسالخمسالصلواببعدجميعاوالمامومينالامامدعاء

منأحداستحبهولا،يفعلهع!ي!النبيكانولا،والسنةالكتابفيبه

ذلك،جازالصلاةعقيبنفسهفيالانساندعالولكن.الاربعةالائمة

منفردا.وماموماأوإماماكانسواء

بذلكجاءتكما،الافضلهوالصلاةفيالسلامقبلوالدعاء

كانإقبالهحالدعافاذا،ربهيناجيالمصليفان،الصحيحةالاحاديث

انصرافه.بعد05[]قدعائهمنخيرا

."لصلاةا":صللاا(1)

0(15-2294،2154/)2:"الفتاوىمجموع"فيالمسالةهذهفيفتاوىعدةوللمصنف2()
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الاحاديث،بهجاءتكما،لىتعااللهيذكرأنالسلامبعدوالسنة

أعلمهواللهبالتوحيد.ويختموثلاثيقثلاثايسبحأنمثل

***

والزيتالمجمدواللبنالحليباللبقفيالفأرةوقوعفي:مسألة

لا؟أمينحرهلالمائعاتمنوغيره

لله.لحمدا:لجوابا

والاشربةالاطعمةفيالنجاساتمقغيرهأوالميتالفأروقعإذا

الائمة-باتفاق-حولهوماألقاهجامداكانفانالماء،غيرذلكونحو

جميعه،ينجسأنهأحدهما:،قولانففيهمائعاكانوإن،الباقيكلو

وهذا.الباقيكلوحولهوماألقاهكثيراكانفانكالماءأنه:والثاني

الذيهووهذا،مالكعنالروايتينوإحدىأحمد،عنالروايتينإحدى

سئلانه")1(:الصحيح"فيعنهثبتفانه!ي!و،اللهرسولسنةعليهدلت

سمنكم".وكلواحولهاوما"ألقوها:فقالسمن؟فيوقعتفارةعن

مائعا.أوجامدايكونأنبينيفرقولم

فيبسطكما)2(،ضعيفحديثفيهوردالذيلحديثوا

عنها.اللهرضيميمونةحديثمن)235(البخاريأخرجه(1)

ومافالقوهاجامداكانفإنالسمنفىالفارةوقعت"إذا:هريرةأبيحديثيعني)2(

والترمذي384(،4)داودأبواخرجهه"تقربوهفلامائعاكانوانحولها

عنونقل،محفوظغير:الترمذيقال.وغيرهم(،0264)والنسائي(،)8917

.(51)70"العلل"فيزعةبووحاتمابوعلهوخطا،أنهالبخاري
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إنه:وقيلأيضا،طاهرإنه:قيلفقدقليلاالمائعكانوان)1(،موضعه

أعلم.واللهطاهر.لجميعفاقنطاراالكلكانفإذاكثيرا،إليهيضئم

***

ذلك؟فييجبالذيماغيرهأواللبنفيولغإذاالكلبفي:مسألة

لله.لحمدا:لجوابا

:أقوالئلائةعلىالعلماءفيهتنازعالكلب

مالك.مذهبوهذا،ريقهحتىطاهرأنهأحدها:

واحدىالشافعيمذهبوهذا،شعرهحتىنجس:نيوالثا

حمد.أعنالروايتين

حنيفةبيأمذهبهووهذا،نجسوريقهطاهرشعرهأن:والثالث

.الاقوالأصحوهذا.الروايتينإحدىفيحمدوأ

ولغوإذا،بذلكينجسلمشعرهرطوبةالبدنأوالثوبأصابفإذا

:يقولمنالعلماءفمن:ونحوهاللبنفيولغوانالماء.أريقالماءفي

كمذهب،يراق:يقولمنومنهم.وغيرهمالككقولالطعامذلكيؤكل

لاأنهفالصحيحكثيرااللبنكانإنفأماحمد.ووالشافعيحنيفةأبي

أعلم.والله،تقدمكما،ينجس

***

5(0/2915.1/2094):"و"الفتاوى(،9314-)3/:"المسائلجامع"انظر(1)
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فيوقعتإذاالسموموذواتوالعقربالحيةفي:مسالة

لا؟امتنجسهلوالمائعات،المجمدات

دله.لحمدا:لجوابا

تنجمصلمحيةوخرجتمائعاوماءفيالحيواناتهذهوقعتإذا

منالفقهاءبعضقالوقد.الائمةمذاهبمنالمشهورفيذلك،

ضعيف،وهذا،لذلكدبارهالملاقاةينجسإنه:وغيرهأحمدأصحاب

ذلكفيإنالاطباء:قاللكن،؟برهضمالماءفيوقعإذاالحيوانفان

اعلم.والله،لمحيهنجاسةفلاوإلاالضرر،لاجلتركيضر،سفا

طغ!غ*

لا)1(؟امكراهيةفيهاهلالخيللحومفي:مسألة

لله.لحمدا:لجوابا

بيوأحمدوكالشافعيالعلماءجمهورعندحلالالخيللحوم

عامأباح!النبيان")2(:"الصحيحفيشماوقدمحمد،ويوس!

الصحابةانوثبت.الاهليةالحمرلحوموحرم،الخيللحومخيبر

)3(.لحمهوأكلوافرلما!اللهرسولعهدعلىنحروا

2(.80)35/":الفتاوىمجموع":المسالةفيوانظر(1)

عنه.اللهرضيجابرحديثمن(1491)ومسلم(،124)9البخاري)2(

عنها.اللهرضيأسماءحديثمن(4291)ومسلم(،0155)البخاريأخوجه)3(
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وهذاالنار،مستهمماكالوضوءلحمهامنالوضوءما51[و]ق

والله،القولينأصحفيمستحبلكنهالاربعةالائمةعندبواجبليس

أعلم.

***

فيالعلةومالا؟أميجبهلالإبللحوممنالتوضؤفي:مسألة

ذلك؟

لله.لحمدا:لجوابا

الابل؟لحوممنأنتوضأ:لهقيلأنه!يوالنبيعن")1(الصحيح"في

منانتوصأ:قيللا"،":قال؟الابلأعطانفيأنصلي:قيل،"نعم":قال

أنصلي:قيلتتوضأ"،فلاشئتوانفتوضاشئتان":قال؟الغنملحوم

نعم".":قال؟العهنممرابضفي

لانهاأعطانها؛فيالصلاةعنونهىلحمانهامنبالوضوءفأمر

وأالشياطينمأوىفأعطانها،شيطانبعيرذروةكلوعلى،الانعامشياطين

لحقداتورثهشيطانيةقوةفيهيبقىيتوضاولملحمهااكلومن،الشيطان

)2(.أعلمواللههشرهازالتوضافاذا،الاخلاقمساوئمنذلكوغير

*!"

عنه.اللهرضيسمرةبنجابرحديثمن36(0)مسلماخرجه(1)

33(.1)ص"الطهارة-العمدةشرح"وانظر2()
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لا؟أمالنهيأوقاتفيالمسجدتحيةتفعلهل:مسألة

لله.لحمدا:لجوابا

يصليحتىيجلسفلاالمسجدأحدكمدخلإذا":!يالهالنبيقال

يصلي؟فهلنهي[)2(]وقتدخلفإذا(،")1ركعتين

نهى)3(!لمجؤالنبيفإن؛يصلينهاظهرهالكنللعلماء،قولينعلى

وخص،كثيرةصورمنهخصقدالعصروبعدالفجر،بعدالصلاةعن

أحدكمدخل"اذا:قال!يالهالنبيفإن،الخطبةوقتوهو،نظيرهمن

بالتحيةأمرفإذا")4(.يصليحتىيجلسفلايخطبوالامامالمسجد

أعلم.والله.لىاوالاوقاتهذهففيالخطبةوقتفي

***

لا؟أميجبهلبجبهتهالمصليمباشرةفي:مسالة

لله.لحمدا:لجوابا

رضيالانصاريقتادةبيأحديثمن71(4)ومسلم(،11)63البخاريأخرجه(1)

عنه.الله

اللحق0علامةعليهاوليس.الهامشمنزيادة)2(

اللحق.علامةعليهاوليسالنسخةطرةعلى"نهى"وكتبت،الاصلفيالعبارةكذا)3(

)العمير(.اقترحهكما.".0عنالنهيفانهههأنهاظهرهما":العبارةصحةولعل

اللهرضيعبداللهبنجابرحديثهر)875(ومسلم(،11)66البخاريأخرجه(4)

عنهما.

322



لىإمعهيحتاجبجبهتهغددأوحرهاأوالارضكبردعذرلهكانإن

والله،تركهينبغيولا،المصلىيباشرلاأنلهكان-ذلكونحوالعصابة

أعلم.

***

فياللهرحمهتيميةابنالدينتقيالعلومبحرالاسلامشيخقال

":الشرعيةالقاعدة"

الصحاجفيوليس،بالبسملةيجهركانأنهلمجي!النبيعنيثبتلم

كلهاالصريحةوالاحاديث،صريحصحيححديبالسننفيولا

موضوعة.بلضعيفة

اهلباتفاقالصحىصلاةعلىيداوملمج!النبييكنلمأيضا:وقال

واجبتينكانتاالضحىركعتيأنالفقهاءمنزعمومن،بسنتهالعلم

فريضةعليهنثلاب":يذكرونهالذيوالحديثغلط،فقد،عليه

حديث(.1")الضحىوركعتاوالتحيةالوتر:تطوعلكموهن

.موضوع

بهيمةاكترىإذاالشخصأنوهو:حالفيمضمونةالعارية

وضعفه.(468)2/:والبيهقي03(،1/0):لحاكموا2(،050)احمدخرجه(1)

ضعفهالكلبيجنابوابومنكر،غريبوهوعنه،الحاكمسكت:الذهبيقال

.(2/511):"الراية"نصبو[نظر.والدارقطنيالنسائي
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1(

2(

3(

4(

6(

7(

8(

بعضهم.5حكا)2(،يضمنانهتلفتثم(،1وامحارها)

هذااعتاد".بماجسدكلوعودواالدواء،رأسلحمية"ا:حديث

بعضكلاممنهوهـانماط!عمي!،النبيكلاممنهووليسموضوعحديث

4(.)والدال[)3(]اللامبفتح.كلدةبنلحارثاوهو،العربأطباء

منللآيةأنزعأحدارأيتما.قالمهديبنالرحمنعبدروىوقد

52[]قاللعبعنرجلسأله،مالكمنوجلعزاللهكتاب

الحقبعد>فماذا:قاللا.:قالهو؟لحقاأمن)5(:فقال؟بالشطرنح

ميسرالشطرنج:عنهاللهرضيعليوعن32[.]يونس:()6(الضنإلا

فاحرقها)8(.يتيممالليود4اللهرضيعباسابنوان)7(.العجم

."هاوعار":لاصلا

31(.6-0/3133):"الفتاوىمجموع"وانظرخطا،"يضمنلا":الأصل

قلم.سبق""الالفالاصل

،للسخاوي938()ص"لحسنةالمقاصداو"(،4/401):لمعاد"ازاد"انظر

.للقاري3(301-90)ص"لموفوعةالاسراراو"

الأصل.فيمطموسة

83(.)صالمنكر"عنوالنهيبالمعروفالامر"فيالخلالاخرجه

ابنعنايضاوجاء(.614)ص"الاداب"وفي2(،01/21):البيهقيأخرجه

وغيرهما.2(01/51):والبيهقي(،4)263حمدأأخرجههعنهاللهرضيمسعود

والبيهقي:)69(،"الملاهيذم"فيعنهمالكعنبلاغاالدنياأبيابنأخرجه

(01/12.)2
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ياخذولاصالحرجل:بيلاقلتأحمد:بنصالحوقال

)1(.كرامةولاصالحلهذايقاللا:ابيفقال!لحديثبا

وهمقومعلىنمر:اللهعبدلابيقالانهمنصوربقإسحاقذكر

يسلمانباهلهؤلاءما:قال؟عليهمنسلموالشطرنحبالنرديلعبون

)2(.عليهم

!!!

المطبوعةهالمسائلفيأجدهلم(1)

ماوالصواب،"تسلم..تمر.":الأصلفيووقع(.4047)9/:"الكوسج"مسائل2()

المصدر.مناثبت
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الصفاقبابفيميممألة

لا؟اوومنسوغنايهخفيهاهل



.



لا؟أمومنسوخناسحفيهاهلالصفاتاياتفى:مسالة[ااا]ق

لا؟أمإثمعليهالانسانفيهاتكلموإذا

العالميق.ربللهالحمد:الجواب

اللهخبرماسائروفي،المسلمينباتفاقمنسوخولاناستخفيهاليس

ذلكمثالو،واتبعهمبهمآمقومقالانبياء،كقصص،مخلوقاتهعنبه

سمبحانهواللهكذبا،لكاننسخدخلهلوذلكعنالخبرفانالاخبار.مق

كبيرا.علواالظالمونيقولعمالىوتعاسبحانهذلكعنمنزهلىوتعا

الامرمعنىفيالذيوالخبر،لنهيوالامرفييدحلالنسخولكق

<قروءثبثةباننتهنيترئصتربرؤالمطلقت>:لىتعاكقوله،والنهي

ذلك.ونحو[،228:]البقرة

فىماتئاوا>وإن:كقولهالوعيدبمعنىهوالذيلخبراوأما

الناستنازعفقد284[]البقرة:(دئهبهلطسمكمتخفوأؤأنقسكتم

لاأو)1(والخلفالسلفمنكثيرعننقلكماالنسخفيهيدخلهل

قولين.على؟الناترم!طائفةقالهكمايدخله

مرادخلافمنهالجهالبعضيفهمقدمافيهاالصفاتاياتولكق

اللهأن4[]الحديد:>وهوممكؤ(:قولهمنيفهممنمثل،ورسولهالله

هو"":الاصل(1)
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اللهأن16[:]الملك(الئممافيمن>ءأمننم:منيفهمأو،لخلقباممتزج

]الاعراف:(ئعسشعلىاشتوئ>ثم:قولهمنيفهماو،الافلاكجوففي

مماثلهوماصفاتهمنيفهماو،لحملهالعرش!لىإمفتقرانه54[

البصير(السميع>وهو:قولهمنيفهمأنمثل،المخلوقينلصفات

الله>غضب:قولهفياو،وبصرهالمخلوقكسمعأنه[11:]الشورى

وأمثال)2(.الانتقاملطلبالقلبدمغليانأنه[،14:الخاة1()1(علئهم

.وظاهرهالخظابمدلولهوهذاأنالناس!بعضيظنقدمماذلك

مننفسهفيالشيطانلقىماالجاهلهذاقلبمنينسخأنفيجب

مرادهوليسهذاأنلهيبينثم،اللهكتابمدلولانهظنالذيالباطلالقول

لى:تعااللهقال.وبيانههداهمدلولولا،خطابهمدلولهوولا،كتابهمنالله

52[.:الحج1!ايته5اللهثمتحما!يطنيلقىمااثه>هنسخ

نأوجب،الصفاتاياتمن)3(باطلاعتقادنفسهفيكانفمن

وشفاءهذىاللهكتابأنلهويبينالفاسد،الاعتقادذلكقلبهمنينسخ

الفاسد،المعنىذلكعلىيدللم،وبيانونور

".عليهمعضب":الاصل(1)

":"الفناوىوانظر،أثبتماوالصواب""الاستعانة:لىإالاصلفيتحرفت2()

.(وغيرها71،5/53،3965)3/

خطأ."طلابااعتقادا":الاصل)3(
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الامةسلفطريقةعلىجاءتكماالصفاتباياتتكلمومن

والتعطيل،بالتحريفإما؛بالباطلفيهاتكلمومن،عليهشئفلائمتهاو

وإلا)1(ينتهلمفإن،ذلكعنينهىفإنه،والتمثيلبالتكييفوإما

بمااللهيوصفأنذلكفيالواجبإذهينتهيحتىذلكعلى)2(عوقب

ومن،تعطيلولاتحريفغيرمن،رسولهبهوصفهوبمانفسهبهوصف

تمثيل.ولاتكييفغير

ومنكفر،فقدبخلقهاللهسهبهمن:الخزاعيحمادبننعيمقال

ولانفسهبهاللهوصفماوليسكفر،فقدنفسهبهاللهوصفماجحد

تشبيها)3(.رسوله

،للصفاتالنافيةالمعطلةالجهميةمذهببينالسلففمذهب

.بالمخلوقاتالخالقتمثلالتيالممثلةمذهبوبين

مجمل،ونفيمفصلبإثباتعنهيخبرونرلسلهبعثلىتعاوالله

مجمل.وائباتمفصلبنفييصفونهونحوهمالمتفلسفةمنالرسلعداءو

شئءقديرأ(،>وهوعلىكل(،عليميثئء>لكلأنه:كتابهفياللهأنهبركما

."ينتهي":الاصل(1)

،السياقيستقيموالا""وبحذف،اللهرحمهالشيخعليهجرىالأسلوبوهذاكذا،2()

مثله.علىالتنبيهوسبق

لما"":الاصلفيووقع532(.)3/الاعتقاد":"شرحفياللالكائياخرجه)3(

0(5011،691/،261)2/،:و"الفتاوىالمصدر،منوالمثبت
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وانه،(بصير>سميعنهوا،(ح!يض>عئيزنهوا،(رحيض>غفورنهوا

وانهتكليما،موسىكلموانه<،أيامستةفيلأرضولسمؤت>خلق

.الاثباتاياتمنذلكوأمثال،الكافرينعلىويغضب،المتقينيحب

>هل11[،:]الشورى(شفء>ليسممثلهء:النفيفيلىتعاوقال

:]الإخلاص(احاله،!فوايكنولم>65[،:]مريم<سمياله-لعلو

ذلك.وامثال22[،:دبقرة](أندا؟الله>فلانخعلوأ4[،

يقولونثمكذا،ولاكذاولابكذاليس:فيقولونالرسلأعداءوأما

وانعت،ولابصفةغيرهعن)1(يتميزلامطلقموجودإنه:الاثباتفي

.صفاتبلاذات

عنالمجردةالذاتأولمطلقاالوجودأنيعلمالصريحوالعقل

ثيءوجوديتصورولا،الذهنمحنالخارجفيلهاحقيقةلاالصفات

الربإن:قالفمن!مطلقحيوانولامطلققرلسولاادميلا،مطلق

لىوتعاسبحانهيكونأنوأبطلعطلهفقد،مطلقوجو؟هولىوتعاسبحانه

العانين(>ومارلث:قالالذيلفرعونموافقالحقيقةافيوكانموجودا،

اعلم.والله2(،)الموضعهذاغيرفيمبسوطوهذا23[.]الشعراء:

!!!

الاصل.فيدررت(1)

66(.و)6/بعدها(وما-5)3/":الفتاوىمجموع"انظر)2(
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حنيفةأبيقولفي:مسألة

الاسقوا،فيالاكبر،،ا!فقه"!ني





رحمهحنيفةبيلاالأكبر")1(الفقه"منمسالةأوردفيمن:مسالة

فوقاللهأنينفي5[:]طه(اسنوئالعرترعلى>الرحمن:لىتعاقولهأن،الله

نفسهأنهعلىدلالعرشعلىالاستواءوأن،العرشفوقالسموات

يقالأنيجوزلايضا:وكفر.هذاوقالوا:عليهفأنكروا.العرشفوق

لا؟أمكفرهوفهلتشبيها،فيكون"نفسه"اللهعن

لله0لحمدا:الجواب

نإقالوا:الذينالاسلامأئمةمنونحوهحنيفةاباكفرمن[121]ق

جمعأالذينالاسلامأئمةفإنبالتكفير؛حقفهو،العرشفوق[]الله

منصدقلسانالامةفيولهم،ودرايتهمهدايتهمعلىالمسلمون

وعمربكربيأ:الراشدينلخلفاءكا،وتابعيهموالتابعينالصحابة

بنسعيدومثل،ونحوهمعباسوابنمسعودوابن،وعلي]وعثمان[

لا:قال"منالسمرقعدي(:شرحمعقطر25-طبعة)صالكتابفيالمسالةنص(1)

ائعرشعلى>الرحمن:لىتعااللهقالكفر،فقدالارضفيامالسماءفياللهأعرف

السماءفيالعرشأينأدريلاولكنالايةبهذهأقول:قالفان5[:]طه<اشتوى

إذالانهالحقيقةفيالاولالمعنىلىإيرجعوهذاايضا،كفرفقد؟الارضفيأم

اللهأنرياذلا:قالفكانه،الارضفيأمالسماءفيالعرشأنريادلا:قال

":التعارضدرء"فيبنحوهالمصنفونقله."الارضفيأمالسماءفيلىتعا

فيحنيفةلابياكبر""الفقهكتابنسبةعلىالكلامفيبحثاوانظر263(.)6/

للحميدي.7(0-64)ص"[لاربعةالائمة"براءةكتاب
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ومثل،رباجبيأبنوعطاءالنخعيوابراهيمالبصريلحسنواالمسيب

الشافعيومثل،حنيفةبيوأوالاوزاعيسعدبنوالليثوالثوريمالك

منهؤلاء=وأمثالعبيد،بيوأراهويهبنواسحاقحنبلبقحمدو

كلهمالمؤمنينفإندينها،وفارقالامةجماعإخالففقدكفرهم

قولجنسمنهووتكفيرهم،فيهمالقولويحسنونهؤلاءيعظمون

ومنقليلا،نفراإلاء!يماللهرسولاصحابيكفرونالذينالرافضة

والاهماومنطالبأبيبنوعليعثمانيكفرونالذينالخوارججنس

الاوثان.عبدةويدعونالاسلاماهلفيقتلون،المسلمينمن

قالوجه،غيرمقفيهم!سعالحديثالنبيعنثبتقدوهؤلاء

يقروون،تهمقراءمعوقراءتهصلاتهممعصلاتهأحدكميحقر":فيهم

منالسهميمرقكماالاسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقران

لمناللهعندأجراقتلهمفيفإن[]فاقتلوهملقيتموهمأينما،الرمية

.(1")القيامةيومقتلهم

المسلمينأئمةسائرقولهوحنيفةبيأعنالمذكورالقولوهذا

كلهمنسمهم،لمومنسميناهمممنوتابعيهموالتابعينالصحابةمن

اللهإن:منهمأحديقللم.عرشهعلىسماواتهفوقاللهأنعلىمتفقون

.العرشفوقليسنهولا،الارضفيبذاته

طالببيابنعليحديثمن(01)66ومسلم396(،0)البخارياخرجه(1)

.وتقدم.عنهاللهرضي
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هؤلاءعليهأجمعمامبلعلىدلتقدالمتواترةوالسنةوالقران

سبحانهاللهفان؛بذلكتشهدوالفطرةوالعقول،عنهماللهصدالائمة

يكونانيجوزولاخلقهما،ثموالارضالسمواتيخلقانقبلكان

خلقأنهفعلمذلك.عنمقدس!سبحانهفانهفيهما؛دخلثمخلقهما

بأحوالهم،عليموهو،الخلقعنبائنهوبل،فيهميدخلولمالخلق

انعشدثىعلىاش!وىثئمأيا/ستةفىلأرضواالثممؤتخلقالذى>هو:قالكما

وهومعكؤفهاومايعرحلسمامنيترلومامتهاومايخوحالأرضمايلج.فييعلم

.[4:لحديد]ا<مابهمتئمأئن

عنهمأخذالذينوالتابعينالصحابةعلماءجمعأالبر:عبدابنقال

،العرشفوقوهوبعلمالخلقمعأنه:الايةمعنىأنعلىالقرانتفسير

)1(.بقولهيحتجأحدذلكفيخالفهموما

تشبيها.فيكون"نفسه":اللهعنيقالأنيجوزلا:القائلقولوأما

اللهفإن؛قتلوالاتابفإنيستتابأنيجبمفتر،ضالفهذا

لموسى:وقال54[،:لانعام]<نقسسهعى>كتبربكم:قاللىتعا

نفسه(لله>ويحذركم:لىتعاوقال41[،:]طه(لنفسىضظتعتك>و

ماأغلمولانفسىفيما>تعلم:السلامعليهالمسيحوقال03[،:عمران]آل

.[161:لمائدة]<نفسلثفي

)7/138-913(."التمهيد":)1(
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اللهسبحان":يقولكانانهع!ي!النبيعنالصحبح""فيثبتوقد

وفي(.")1نف!عهرضااللهسبحان،عرشهزنةاللهسبحان،خلقهعدد

من،اللهمنالماخاليهاحباحدما":قالانهلمجيمالنبيعن"الصحبح"

")2(.نفسهمدحذلكأجل

:سجودهفييقولكانانهع!م!عنهأيضا)3("مسلمصحيح"وفي

وأعوذ،عقوبتكمنوبمعافاتك،سخطكمنبرضاكأعوذنيإاللهم"

".نفسكعلىأثنيتكماأنت،عليكتناءأحصيلامنك،بك

أنا:اللهيقول":قالأنهلمجيمالنبيعنأيضا")4(الصحيحين"وفي

ذكرتهنفسهفيذكرنيفان،نيذكرإذامعهوأنا،لمؤمناعبديظنعند

إليتقربوان،منهمخيرملأفيذكرتهملأفيذكرنيوان،نفسيفي

نيأتاوانباعا،اليهتقربتذراعااليتقربدانذراعااليهتقربتشبرا

."هرولةأتيتهيمشي

فيماع!يوالنبيعنالغفاريذرابيعن")5(مسلمصحبح"وفي

علىالظلمحرمتإنيعبادييا":قالأنهلىوتعاتباركربهعنيرويه

تظالموا".للامحرمابينكموجعلتهنفسي

عنها.اللهرضيجويريةحديثمن)2726(مسلماخرجه(1)

عنه.اللهرضيمسعودابنحديثمن276(0)ومسلم(،6344)البخاريأخرجه2()

)3(86(4)5

عنههاللهرضيهريرةبيأحديثمن2675()ومسلم74(،50)البخاري(4)

(5)577(.)2
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كتبالخلقاللهخلقلفا":قالانه!سيمعنه")1(الصحيحين"وقي

تغلبرحمتيأن:العرشرفوقعندهموضوعفهونفسهعلىكتابا

يحمىلامماذلكمثال]و.تحمىلااحاديثمنهذاوجاء."غضبي

[)2(.المسلمونعليهاتفقمماوهذا

كسائرللهالنفسأن:السنةلىإالمنتسبينمنطائفةذهبوقد

[]أن:الناسوجمهورالسنةأهلعندوالمشهور،الخبريةالصفات

،العرشفوقنفسهأنهعلىدل)الاستواء(:قالفإذا،سبحانههونفسه

:تقولوالعرب،نفسهسبحانههوبلاخرمعنىاللفظبهذا)3(يردفلم

ولمهورأيتهي،لهتوكيداذلكفيكون،عينهوفلانا،نفسهفلانارأيت

يا،للكلامتوكيداكان"العرشفوقنفسهأنهعلى":قالفإذا.غيرهار

.غيرهالعرش[131]قفوقالذيليسالعرشفوقهو

انه]أراد["العرشفوقالله"إن:قالفمتى،مسلمفيهينازعلاوهذا

قالوقد.غيرهشئالعرشفوقالذيإن:يقللم،العرشفوقنفسه

ثم2أئاستةفيوالأرضالسئؤ!خلقالذيادثهرئكلن>:لىوتعاسبحانه

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن275(1)ومسلم74(،0)4البخاري(1)

مكانهذاوليس.".الناس"وجمهور:قولهبعدالأصلفيجاءالمعكوفينبينما)2(

فيالناسخمنسهووقعأوما،سقطالنصفييكونانفامافطغا،العبارةهذه

[تفق".مما"وهذا:قولهالأصلفيوتكرر.النقل

."هذا":الأصل)3(
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استوىالذيهوالسمواتخلقوالذي3[،:]يونس<العرشعلىأسئتوى

نفسه.هواستوىوالذي،نفسههوخلقوالذي،العرنرعلى

نفسهاللهانعلىلجماعةواالسنةاهلجماعإواحدغيرذكروقد

ذلكفيينازعومن)1(.حنيفةأبوقالهلماموافقاعرشهعلىاستوى

السمواتفوقليسأنهوزعم،ربهلىإبهيعرجلمع!س!ممحمداأنوزعم

المحضالعدمإلاهناكليسنهوويسجد،لهيصلىإلهولايعبد،رب

لىإقولهميؤولالذينالضالةالجهميةقولوهذا.الصرفوالنفي

كبيراً.علواالظالمونيقولعمااللهلىتعا.الخالقوإنكارالصانعجحد

ليساللهعنالمنفيالتشبيه:لهفيقال.تشبيههذاإن:الجاهلقولماو

عبادهبعسزوسمىنفسهسمىقدتعالىاللهفانالاسماء،فيبالموافقةهو

255[،]البقرة:(نومولاشنةلاتاخذهالقمؤملحيهولاإلهلاألله>:فقال

:وقالبصيرا،سميعا:نفسهوسمى7[،0:]يس(حيامنكانلينذر>:وقال

!يغا!كلاسد)2(:قولهلىإهلها<الىالائئتتؤدواأنيأمركتملله>إدث

لالضننفلقنا>إنا:فقالبصيراسميعا:الانسانوسمى58[،]النساء:بصعيرا(

نفسهوسمى2[.بصيرا(]الانسان:سميعافجعلتهنئت!أمسناجفطفةسر

عنه،فذهلالمولفعلىطالالفاصلولعل،لجملةافيالشرطجوابياتلم(1)

."ه..الصانعجحدلىإقولهميؤول":قولهمنيفهموهو

الاصل.منسقطت"كان")2(
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وسمى65[،]الحج:زجيص(وفلعبالناسالله!إن:فقالالرحيمبالرؤوف

نفس!خمنرسرهلمجمجا>لقد:فقالالرحيمبالرؤوف!صنبيه

رحيو(وتؤبالمؤمنينعليمحريفررضنصماعىيزلخه

]عباده[)1(بعضوسمىحليما[عليمانفسهسمى]وكذلك128[.]التوية:

وفي101[،دصافات:]طيم<بغلم>نجثترنهقال:كماوبالحليمبالعليم

لملك>:فقالالملكنفسهوسمى53[،]الحجر:<عيم!ودغئم:موضع

>وقال:فقالبالملكخلقهبعضوسمى23[،]الحشر:<لسلامالقدوس

لمتبر(اتعزفيالجتار>بنفسهوسمى5[،0:]يوسفء(ائحوفىلههائملك

51[]يوسف:العئيز(امرأت>قالتالعزيز:خلقهبعضوسمى23[]الحشر:

تعالى:فقال،بالمؤمنخلقهبعضوسمىب)المؤمن(،نفسهوسمى

هذا.وأ!ال28[،]غافر:(مؤمنرجلوقال>

خلقه؛مثليكونأنيقتضيلاالمسلمينباتفاقهذاأنومعلوم

لم>،افعالهفيولاصفاتهفيولاذاتهفيلاشئكمثلهليساللهلان

3-4[،:]الاخلاص<أحدله-!فوايكنولم!يولذولميلد

انظر:،المصنفكتبمنواستدركناه،السياقيقتضيهالمعكوفاتبينما(1)

-4/422):"الصحيحب1لجوو"ا(،11)3/:"التدمرية-الفتاوىمجموع"

234).
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6[.5:]مريم<سمياله-تعلمهللعئدته-واضظبز>فاعبده

منعنهينفىماتوجبلاالصفاتعلىدالةالأسماءهذهكانتفاذا

إ؟عنهالمنفيالتشبيهيوجب"النفس"اسمفكيف،بخلقهالتشبيه

تلكفيماالصفاتعلى)1(الدلالةمنالاسمهذافيوليس

نفسه،الكونهذا:قاللوموجود،لكليقالالاسمهذافانالاسماء؛

والشيءالذاتبمنزلةفهو،نفسهالانسانوهذا،نفسهالكوكبوهذا

العامة.الاسماءمنذلكونحو

منهأولىالاحياءلبعضتكونالتيبالاسماءالتشبيهأنومعلوم

لاالخاصةالاسماءكانتفاذاشيء،كلعلىتطلقالتيالعامةبالاسماء

فكيف،تعالىاللهعننفيهيجبماالتشبيهمنفيهابالموافقةيقع

يجوزالشيءمثل،اللهعنالتشبيهنفواوالمسلمون؟العامةبالأسماء

يمتنعماعليهويمتنعله،يجبما)2(لهويجب[،عليهيجوز]ماعليه

والحدوثالقدممنهمالكللجبأنللزممثلللهكانفلو؛عليه

.محالوهو)3(النقيضينبينجمعوذلك،والعدموالوجوبوالامكان

سبحانهوالله،العملفيمحالىلانهاللهعنالتشبيهنفيفوجب

.[11:]الشورى،ءشف>ليسممثلهء:بقولهعنهتنزهقدلىوتعا

ثبتهماولعله"ل1"الد:الأصل(1)

.السياقبهايستقيمزيادةالمعكوفينبينوما.مما"":الأصل)2(

."وهي":الاصل)3(
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بعض)1(بهاتسمىوان،نفسهبهاسمىالتيباسمائهالتشبيهماو

هذاإن:قالومن.عقلولاشرعفيبمحالليسفهذا،المخلوقين

الأمةسلفباتفاقضالمفتركاذبفهو؛اللهعننفيهيجبتشبيه

اعلم.واللهئمتها.و

!!!

وسياقها،بعضها"تسمىوإن":لىاأصلحهائم،الاصلفيالعبارةكانتهكذا(1)

لى.أوالاول
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العلوفيمميألة





اللهإن:هماأحدفقالالعلو،مسألةفيتدامارجلينفي:مسألة

السماء،فوقاللهإن:قالمنالاخر:وقال.العرشفوقوتعالىسبحانه

؟الصوابلنابينوا.كفرفقد

لله.لحمدا:لجوابا

سلفباتفاقعليهإنكارولا،قالفيمااصابفقدالاولالقائلأما

وسفيانحنبلبنحمدووالشافعيومالكحنيفةكأبيئمتها،والأمة

بنكالفضيل،المسلمينوشيوخسعد،بنوالليثوالاوزاعيالثوري

اللهعبدبنوسهلمحمدبنلجنيدواالدارانيسليمانبيوعياض

وغيرهم.التستري

نأمثليجور؛لاماالقولأوالاعتقادمنبذلكيقترنأنإلااللهم

باستواءاستواءهيمثلأو،إليهمحتاجوالعرشلىإمفتقر)1(اللهأنيعتقد

فهو،المخلوقاتمنشيءلىإاللهافتقاريوجبماقالفمن،المخلوقين

والعقل.للشرعمخالفمخطئضال

بعضيىفوقبعضهاوجعلالمخلوقاتخلقلىوتعاسبحانهوالله

خلق-الحمدوله-سبحانهفانهسافلها،عاليهايجعلولم114[ق1

العرشوخلق،الأرضلىإمفتقرةالسماءوليستالارضفوقالسماء

العرشجعلبل،السمواتلىإمفتقرا)2(هووليسالسمواتفوق

أسطر.بعدمثلهاوسياتيمفتقرا".":الاصل(1)

مفتقر!.":الاصل2()
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سالتم)1(إذا":قالأنه!ي!النبيعن"الصحيح"فيثبتكمالجنةافوق

عرنروسقفها،الجنةوأوسطالجنةأعلىفانهالفردوسفسلوهالله

بر]و[الارضوربالسمواتربيكونفكيف")2(.حمنالر

؟السمواتلىإأوالعرشلىإمفتقراالعرش

بحمله،الملائكةوأمرالعرشخلقلمااللهإن:الحديثفيجاءبل

لايقولوا:أنفأمرهم؟عظمتكوعليهعرشكنحملكيفربناقالوا:

)3(.العرشحملفاطاقوا،باللهإلاقوةولاحول

قالكما،العرشيحملونأنهمعنهماللهأخبرالذينفالملائكة

رئهتمبحمديسثحونومرحوله-العرتنتحلونائذين>:لىوتعاسبحانه

إلاحملهيطيقونلاوهم7[،]غافر:<ءامنولادين!دستغفرويئبهءويؤمنون

وخالقه،ومليكهشئكلربسبحانهفهو،لىوتعاسبحانهاللهبقوة

القيومسبحانهوهو.إليهمفتقر-دونهفما)4(العرش-سواهماوكل

فيهوليس،مخلوقاتهعنبائنأنهمعسواهماكلعنالقيومالصمد،

خلقه.منبائنالعرشعلىسماواتهفوقهوبلمخلوقاته

."اسالتمو":لاصلا(1)

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن927(0)البخاريأخرجه2()

المريسي"علىالرد"فيالدارميأخرجه.صالحبنمعاويةيرويهاثروهو)3(

2(535)ص

الاصل.فيتكررت)4(
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علىالمخلوقكاستواءالعرشعلىاستواءهإن:قالمنوكذلك

وبصره،المخلوقكسمعسمعهإن:يقولمنبمنزلةفانه،المخلوق

.المخلوقيدمثلويده،المخلوقكلاممثلوكلامه،المخلوقكبصر

الاباطيل.أهلمنوهم،والتمثيلالتشبيهأهلكلاموهذا

اخطافقدكفر.فقدالسماء")1(فياللهإن":قالمن:قالالذيواما

بإطلاقاحديكفرلاأنهعلىمتفقونفانهموأئمتها؛الامةسلفجماعبإ

ذلكعلىواتفق،والسنةالكتابفيإطلاقهثبتقدهذافان.القولهذا

فاذاالازضبكميخس!أنلسماءفيمن>ءأمنتم:لىتعااللهقال،الامةسلف

فستعلمونكتفحاصبآعلتكخيرسلناالتصماءفيمنأمنغأئم!هـتمور

قال!صالنبيانوالسننالصحيحفيثبتوقد-17[.16]الملك:نذير(

رسول:قالتأنا"؟"مق:قالالسماء،في:قالت"؟اللهأين":للجارية

)2(."مؤمنةفانها"أعتقها:قال.الله

،بالايمانلهاشهدالسماء،فياللهإن:الجاريةقالتلما!لمجيوفالنبي

الهدىلهتبينمابعدمنالرسولشاقفقدبالكفر،ذلكلقائلشهدفمن

بعدحمثالزسوليشاقق>ومن:تعالىقالكما،المرمنينسبيلغيرواتبع

جهنمونضله-نولىمانودءالمومنينسبيلغئرويئبغالهدىلهتبينما

السماء".فوقاللهإن":قالعمنالرسالةأولفيالسوال(1)

عنههاللهرضيلحكمابنمعاويةحديثمن319(5)داودوابو(،)537مسلمأخرجه2()
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"ألاقال:انه"الصحيح"*1(فيوئبت115[.لنساء:]مصيرا(توسا

"الراحمونقال:أنهعنهوصحالسماء".فيمنأمينوأناتأمنوني

السماء"*2(5فيمنيرحمكمالأرضفيمنارحموا،الرحمنيرحمهم

كثير.هذاونطائر

اعتقادابذلك*3(ويقرنالسماءفياللهإن:قالمنقالإنولكن

نأكماالسماءفياللهأنذلكمعنىأنيظنأنمثلباطلا،وقولافاسدا

نأاعتقدفمن،ونحوهبهمحيطةوالافلاكالسماءفيوالقمرالشمس

جوففيأنهالسماء"فيالله"إن:والمؤمنينورسولهاللهقولفي

اللهأنوالمعقولبالمنصوصثبتقدفانه؛مخطئضالفهوالافلاك=

وتحويه؟بهتحيطالعرشتحتالتيالسماءتكونفكيف،العرشفوق

!ضته-جميعالازض!وقذره-حقاللهفدرواوما>:لىتعاقالوقد

يهزهنثم67[،]الزمر:(سمينهجمظوي!والسمؤتمة!يؤم

رواية:وفي*4(."؟الأرضملوكأينلملكاأنالملكاانا":ويقول

رضيالخدريسعيدبياحديثمن(4601)ومسلم(،1435)البخاريأخرجه(1)

عنه.الله

لحاكم:وا(،4291)والترمذي(،94)43داودوأبو(،4946)حمدأأخرجه2()

لحاكم.اوصححه.صحيححسن:الترمذيقال.وغيرهم(4951/)

."يقترن":الاصل3()

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن)2787(ومسلم(،481)2البخاريأخرجه(4)
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.(1)"الكرةتدجىكمايدحوها"

ومافيهنوماالسبعوالارضونالسبعالسمواتما:عباسابنوقال

لى:تعاقالوقد)2(.احدكميدفيكخردلةإلاالرحمنيدفيبينهن

لا:أي[552:]البقرة(حقظههاهيؤولاوالأضضالسمؤ!>وسعكزسيه

يكرثه)3(.ولايثقله

فيجاءوقد-والارضالسمواتوسعقدالكرسيكانفإذا

فوقوالله،فلاةبارضملقاةكحلقةالعرلشفيالكرسيان:الحديث

إ؟وتحوزهوتحصرهالسمواتتحويهفكيف-)4(العرش

:وقال137[،:عمرانال1<لأرضفى>فسيرو:لىتعاقالوقد

علمهغمحرمه>فإنها:وقال71[،:]طه(ألنخلجذخفي>ولاضلبنيهبم

ليسوافهؤلاءهذاومع26[،]المائدة:(لأرضىفييتيهونسنةأربعنن

وفوقها.عليهاهمبل،لجذوعاجوفولاالارضجوففي

المخلوقة،الأجسامبهويرادمطلقا،العلوبهيرادالسماء""ولفط

)57("الجهميةعلى"الردفيمندهوابن247(،0/2)جرير:ابنبنحوهأخرجه(1)

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن

2(.0/264)جرير:ابنأخرجه)2(

فقد543()4/":الطبريتفسير"منوالتصحيح"يكرهه":الاصلفيتحرفت)3(

36(.3/،187)2/:""الفتاوىوانظرمجاهد.عننحوهأخرح

طويل.حديثفيعنهاللهرضيذرأبيحديثمن361()حبانابنأخرجه)4(
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يأالسماء"،فياللهإن":المسلمونيقول.المخلوقاتفوقلىتعاوالله

به،وتحيطتحوزهالمخلوقاتأنمعناهليس،العرشفوقالعلوفوق

وأكبرشيء،كلمنأعظموهو،العظيمالعليوهو،الاعلىالعليهوبل

كبيرا.علواالظالمونيقولعمالىوتعاسبحانه،شئكلمن

القائلهذايقترنأنغيرمنالسماء"فياللهإن":قالمنكفرومن

كفرعلىالكبارالائمةنصفقدبالتكفير؛أحقالمكفرفهذاكفر؛بقوله

الفقه"كتابفيحنيفةأبو)1(ذلكعلىنصكما،ذلكأنكرمن

كفر".فقدالسماءفياللهأنأنكرمن":وقالالاكبر")2(،

منعليهيعتمدمناجلوهو-خزيمةبنبكرأبوالاماموقال

فوقاللهإن:يقللممن:قال-والحديثالسنةفيالشافعيأصحاب

قتل،وإلاتابفإنيستتابفانه،خلقهمنبائنعرشهعلىسماواته

)3(.الذمةأهلولاالقبلةاهلريحهبنتنيتأذىلئلا؛مزبلةعلىوألقي

ونحوالعرشفوقاللهأنينكرمنتكفيرفيوالائمةالسلفوكلام

تكفيرعنفصلاذلكمنهمأحدينكرولممنتشر،مشهورلمجرذلك،

قائله.

."بيا":لاصلا(1)

(.السمرقنديشرحمع-25)ص)2(

285-)ص"لحديثاعلوممعرفة"فيلحاكمااللهعبدأبوخزيمةابنعنأسنده)3(

حزم(.-ابن286
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لعدملجهلبايعذرممنلقائلهوالمكفرلذلكالمنكركانإذالكن

كونه،والائمةالسلفوكلامجماعوالاالنصوصمنذلكفيلماعلمه

وكونها،المخلوقاتلىإلاحتياجهاللهحقفينقصايقتضيذلكانظن

التيالحجةلهتبينحتىهذامثليكفرفلاذلك،ونحوكبرومنهأعظم

وا،والسنةالقرانفهمفيويغلطيخطئقدالمسلمفإنمخالفها،يكفر

واللهبكافر.وغلطاخطامنكلوليس،ذلكمنيبلغهلمماإنكارفي

اعلم.

!!!
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،،..يثمبرا.إلبمتقربمق":حديثمعنى





اليهتقربتشبرالياتقربمن":ربهعنيرويفيما!سم!مقولهوأما

أتيتهيمسثينيأتاومنباعا،إليهتقربتذراعاليإتقربومنذراعا،

.(1")هرولة

)2(:وجوهمنفجوابه

عنمطلقإخبارفيهليسلحديثاهذاناولا)3(يعلمأنأحدها:

لجزاءاسبيلعلىمذكورالعبد،بفعلمعلقهووإنما،وهرولةبمشيالله

ليإتقربومنذراعا،اليهتقربتشبرالياتقربمن":فقال،لمقابلةوا

"ههرولةأتيتهيمشينيأتاومنباعا،إليهتقربتذراعا

للصثي،متضمنابالمساحةمقدراكان[)4(]لوربهلىإالعبدفتقرب

وان،كذلكالربتقربانلحديثاهذافطاهر:القائليقولأنأمكن

فكيف،الصالحوعمله[)5(،]بإيمانههوإنماتقربهأنيعلمالعبدكان

؟!بنفسهتقربهفييظنهلاماالربتقربفييظن

علىلاحدهماذكرهأوبالاخر،المتقربينأحداقترابوالغرض

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن2675()ومسلم74(،0)5البخاريأخرجه(1)

":الفتاوىمجموعو"2(،0-4615)8/:"الجهميةتلبيس"بيانأيضاانظر2()

بعدها(.وما-5464/)

".غدأنه":الاصل)3(

ثبت.مافلعله،كلمتينبمقداربياض)4(

ثمت.مافلعله.بالأصلبياض)5(
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وهو)1(،لغويشرطالاولنوله،والثوابالاخرعلىلجزاءاسبيل

السبب.جنسمنوالمسبب،معنويسبب

مايفهمولاالثانييدللا)2(أنيوجبوالتأليفالتركيبفهذا

ماظاهريكونأنيظنفكيف.يفهمهولمعليهيدللمالاولأنيعلم

؟!عنهنفسهينزهماهوربهعنحكاه

وقربهعبدهمناللهتقربقدمنا)4(فقد)3(نحنأنا:نيالثاالوجه

لحديثاأهلمنالخل!كثروالسلفعندجائزذلكوأن،منه

فيالالفاظبعضوذكرنا)5(،وغيرهموالاشعري،ومتكلميهموالفقهاء

عليهالقربيكنفلم،ذلكوغيرودنوهونرولهومجيئهواتيانه،ذلك

حق.الجملةفيعندهم]وهو[)6(ممتنعا،

،فرضنصأيفقالوا:،المركبلجواباسلكواكذلككانوإذا

علىيدلظاهرهيكونلاأو،القربعلىيدلظاهره)7(يكونأنفإما

كلمة.مقداربعدهالناسخترك(1)

"يكون".علىضربثم،"يكونلاان":الاصلفيكان)2(

السطرهفوقكتبت"نحنو".الاصلفيكذا)3(

وانظر،كتابمنفصلالمبحثهذافلعلشيء،الرسالةهذهفييتقدملم(4)

".التلبيسبيان"علىالسالفةالإحالةوانظرهالمقدمة

."وغيرهما":الاصل(5)

.السياقبهايستقيمزيادة)6(

أثبته.ماب1والصو""كان:الاصل)7(

358



يكنولمممتنعا،ظاهرهعلىحملهيكنلم،الاولكانفإن،القرب

ايضمايكنلم،بنفسهقربهعلىيدللاظاهرهكانوإنواجبا.صرفه

عليهميردفلا،التاويل:يسمونهالذيالظاهرعنالصرفلىإمحتاجا

التقديرين.علىنقض)1(

ممكن،فذاك،بنفسهالربقربظاهرهكانإنالحديثهذا:فيقال

.ظاهرهعنصرفهلىإحاجةفلا،ظاهرههذايكنلمفان

مثلهووانما،بنفسهالقربظاهرهليس:يقولونمنهمكثيرثم

وجهعلىذلكوأخرجالعبد.عملمناعظمجزاءهلان)2(؛ضربه

ضعفوالذراعذراعا"اليهتقربتشبرالياتقربمن":فقالالمقابلة

.الذراعضعفوالباعباعا"اليهتقربتذراغالياتقربومن".الشبر

الصثي.ضعفلهرولةوا"هرولةأتيتهيمشينيأتا"ومن

مشيه،لىإيحتاجلاإليهوتقربهربهالعبدإتيانأنومعلومقالوا:

الحديث،هذاعنيفرممنكثيرقولوهذا.وعلمبإيمادقيكونفقد

.الصفاتأحاديثمنليسظاهر5معنالحديثاهذا:ويقول

هؤلاء)3(.يخالفمنومنهم

"نقضا".:الاصل(1)

".لأنه".الاصل)2(

الاسلامشيخخطمنووجدتهنقلتههاهنالى"إ:الصفحةهامشفيالناسخكتب)3(

فارغا،الصفحةنصفتركثمه"..هالاولىجمادىخامس..في،اللهرحمه

سياتي.بماالاخرىالورقةبتدا1و
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الحديثهذافييقولمنللسنةالناصرينوالكلامالعلمهلومن

الرد"فيالمكيالعزيزعبدذكرهكما،ظاهرهعنمصروفإنه:ونحوه

")1(.الزنادقةالجهميةعلى

وجهلواالقرانمننزعوهاالتيالاحاديثبابالعزيز:عبدقال

المعانياليقعلىحملممالمجي!النبيعنرويماذلكفمنمعناها.

وللعاهرللفراش"الولد:!ي!قوله:ظاهرهعلىيحملولم،به

الفراشأنتعقلالعربلان؛ظاهرهعلىيحملفلم:قالالحجر")2(،

لصاحبالولدأنعندنا)3(:فيهالمعنىلكنوالد،ولالهولدلا

احد.فيهيشكلا،الفرالش

أتانيلو:تعالىاللهيقول":قالأنه!ي!النبيعنرويماومثله

ينتركلممامغفرة-ملئهاأي-بقرابهاأتيتهخطيئةالأرضبقرابعبدي

دنوتذراغامنيدناومنذراعا،منهدنوتشبرامنيدنىومنشيئا،بي

النبيبهخاطبهممافعقلوا")4(.هرولةأتيتهيمشينيأتاومنباعا،منها

بذلك:اريدوإنما،إليهيهروللاوربه،ربهلىإيمشيلاالعبدان:!ي!

تلبيسبيان"انظر،كتبهفيطويلةفصولاالإسلامشيخمنهنقلالكتابوهذا(1)

كتابهغيروهو(.911-511)6/:"التعارضدرءو"35(،-1/03):"الجهمية

.للبراك(43)ص"العقديةالإسلامشيخموارد"وانظر."لحيدةا"الاخر

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن(41)57ومسلم674(،)9البخاريأخرجه2()

."عندها":ار)3(

يجه.تخرتقدم(4)
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والذراع،ذراعقدربالثوابأتيتهشبربقدرالصالحبالعملمنيدنامن

يسارع:يقول،"يمثسينيأتا"من:وقال.الباعمنوكذلكالشبرمنأكثر

نألا،الثواببالهرولةيريد.بالثوابإليهأسرعت،الصالحبالعملليإ

عمله.منأكثرثوابي:يقولالصثي،منسرعأالهرولة

ماالحديثفمن؛مثلهكانوماطاهرهعلىيحمللاممافهذا

.ظاهرهفيمعناهيكونماومنه،باطنهفيمعناهيكون

فيهوتنازعهمالناسمنطائفةتقولهمعناهفيقالهالذيفهذا

فيتقدمكما،الثوابعلىزائداقدرالحديثامعنىفيجعلون،طوائف

.القرب

كما،نزاعايضاففيهالطاهرخلافأوالظاهروفقذلككونوأما

كماالظاهر؟حلافإنه:يقالهلالعقلفيمعناهظهرماأنفيتنازعوا

بالتركيبمعناهظهركما،:23[]النمل<شئصءمن>وأوتيت:قولهفي

.والسياق

":الصحيح"فيثبتقدفانهالفرالش،حديثمنذكرهماكذلك

منوالمعنىالاخر،يفسراللفظينواحدالفرالث!")1(،لصاحبالولد"

نأاعتقدالفقهاءبعضولكن،معنيينيحتمللانصبلظاهر،الحديث

وجمهور،المتسريالسيدأخرجحتى،خاصةللزوجاسمالفرالش

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن675(0)البخاري(1)
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ابيبنسعدتنازعفيمنصوصاذلكجاءكمالهما،العمومعلىالفقهاء

وأصحهاالاحاديثفأشهر،زمعةوليدةابنفيزمعةبنوعبدوقاص

لاوليدةواطئسيدفيكان"،للفراشالولد":لمجي!النبيفيهاقالالتي

الحديث.منذلكإخراجيجوزفلازوج،في

حذفبابمنهوهلالمعنىعلىاللفطدلالةوجهولكن

كماشا،فرا:الفراشصاحبوتسميةالاستعارهبابمنأوالمضاف

للاخر؟لباساالزوجينمنكلويسمىإزارا،:المرأةتسمى

نأتقتضيالفراشلىإوإضافته،ظاهرهعلىالاضافةتكوننأو

يكونأنغيرمنفيهاالناستكلممماالامورهذهلصاحبها؟يكون

الولد.ولدتالفراشأن:للمستمعينيظهرالذيلحديثاظاهر

مخالفهوهلالمعانيهذهمثلفيالناسفتنازعلجملةاوفي

يكونانبدفلاللظاهر،مخالفةكانتفان؟معروفموافقهاوللظاهر

الصحيح.المعنىعلىيدلماالشرعيةالادلةفي

وأبقرانوالحديثالقرانمنظاهرهتركماأن:مرةغيرقدمناوقد

الناسخ:السلفتسميهمماوهوفيه،نزاعلا)1(ممافهذا،حديث

أعلم.واللههذا.فهذا،والمنسوخ

ثبت.ماولعلهفيما""لا؟الاصل)1(

***
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تقيالشيخالاسلامشيخالامامالشيخخطمننقل:الناسخقال

شمسالشيخ:قلمهولسانترجمانهبحضورتيميةابنأحمدالدين

باصلممسكوهوعليهوالمقابلة)1(،رشيقبناللهعبدأبيالدين

جمادىشهرثالثفيوذلكيقرأ،سليمانوالشيخ،اللهرحمهالشيخ

وسبعمائة.وثلاثينستسنةشهورمنالاولى

!!!

974()تالمالكيرشيقابنسبطأحمدبناللهعبدبنمحمداللهعبدبوهو)1(

الشيخعلىمنهشيءعزبإذا،منهالاسلامشيخبخطأبصر[]كانكثير:"ابنقال

التلاوةكثيرعابدادينا،بهبأسلاالكتابةسريعوكانهذا،اللهعبدابواستخرجه

مقدمةفيترجمتهانظر."لهوغفراللهرحمه،ديونوعليهعيالله،الصلاةحسن

61(.95-)ص"تيميةبن1لسيرةلجامعا"
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والنبواقالتوحيدإثباقفيمسألة

المهريحوالعقلالصعيحبالفقل





الر!صجمصالرتج!إلمحه

أبوالدينتقيالاسلامشيخالعلامةلمالعاالامامالشيخسئل

رحمهالحرانيتيميةابنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدالعباس

وإذالا؟أمحجةهوهل)1(،الشرائعورودقبلالعقلعنعنهورضيالله

حينالسلامعليهإبراهيماستدلوبم؟النبواتتثبتفبمحجةيكنلم

؟(رب>طذا:قال

العالمين.ربللهالحمد:عنهفاجاب

العلومبهويراد،الانسانفياللهجعلهاالتيالغريزةبهيرادالعقل

باللهالايمانفيشرطوالعقل.الغريزةبهذهتستفادالتيوالاعمال

ولكق،العقلبدونوالايمانالعلميحصللا،ورسلهكتبهومعرفة

>لئلأ:تعالىقالكما،بالرسلتثبتخالقهامناللهيعذبالتيالحجة

>وما:لىتعاوقالأ[،65]النساء:(الزسلبعدحختمااللهعلىللئاسلكون

فيهالقى!ضآ:تعالىوقالأ[،5]الاسراء:رسولا(نجعثحتئمعذبينكثا

اللهنزلماوقلنافكذئنانذيرباجاقدبلىقالوا!نذيرياتا!لمأخزننهاساالئمفوج

منكلأنتعالىأخبرفقد8-9[ه:]الملكضظكبير(فيإلانتمانءشئمن

نذير.جاءهالنارفيألقي

مثبت.هومالىإغيرهاثم""الشرعاولاالناسخكتبها(1)
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ربهم،رسالاتالناسبلغواإذاوسلامهعليهماللهصلواتوالرسل

يعرفالاياتمنبهاتواوبما،العقولمنالناسفي)1(اللهجعلبمافإنه

يعرفقدالعقلوبمجردبهم)2(،الايمانويحصلالرسلصدق

جاءتالتيالتفاصيلماو،صفاتهبعضويعرفخالقا،لهانالانسان

إيخكأوجئمأ>كدلك:لىتعاقالكما،جهتهممنإلاتعرففلاالرسلبها

به-تهديلؤزاجعلتهولبهنلايمنولاالكنفماتدريماكنتمرنأمنروحا

اضحلفإنما!اتتإنقل>:لىتعاوقال52[،:]الشورى(عبادنامقدشاءمن

5[.0]سبأ:(ربإلىيوحىفبمااهتدتبطننفمسىعك

وكانعقلا،الناساكملكانوسلامهعليهاللهصلواتمحمدو

فبمااسذتت>وإن:قالفقدهذاومع،النبوةقبلوجلعزبربهمقرا

الكنفماتذري>ماكنت:لهتعالىاللهوقال05[،]سبأ:(ربل!يوحى

عليهجبريلبهجاءالذيبالغيبالايمانوهو52[:]الشورى(لإببمنولا

هذا.قبليعرفهيكنلمالذي،السلام

وتذكرهاوترشدهاالقلوبتنبهتارة:وجهينعلىالرسلوتعريف

الرسولعليهدلهالذيواستدلالهونظرهبعقلهالانسانفيعلمفيها،بما

ولاللمخبرمقلداهذافييكونولا،الرسولبهاحبرهماإليهرشدهو

كلمة.بعضإلايظهرلملكن،الهامشفيلحقلىإإشارةهنا(1)

".به":الاصل2()

368



إليهأرشدهالذيالعقليوالاستدلالبالنظربل،خبرهبمجردلهمستفيدا

وحدانيته،علىالدالةالدلائلالقرانفيلىتعااللهبينكما،الرسول

صفاته.[183]قواثباتالمعاد،وإمكان،رسلهوصدق

والبراهينبالاياتجاءوالماوسلامهعليهماللهصلواتوالرسل

بالعقل.والاستدلالبالنظرصدقهمعرف

عقولهم،إليهتهتديلا(بما)1الرسلتخبرهمأن:نيالثاوالتعريف

صدقعلىبالعقلاستدلوالكونهم؛الرسولبإخباريعرفونهبهذا

والسلامالصلاةعليهوابراهيم)2(.صدقهعلىالدالةبالاياتالرسول

اليقينية،والبراهينالعقليةبالدلائلاستدلواوالرسلالانبياءمنوغيره

طريقمنالاولالطريقوهوبها،الاستدلاللىإللناسمرشدينوكانوا

.السلامعليهمالرسلتعريف

بالعقليعرفهلبهأرادإنحجة؟هوهل:العقلفيالقائلفقول

يعرفالعقولأنريبفلا،الرسلبدونوغيرهاالالهيةالعلوممنشيء

الشرائع.عنالنظرقطعمعالعلوممنكثيربها

فيعاقبهم،عقولهمبمجردالعبادعلىالحجةتقومهلبهأرادوإن

إليهماللهيبعثأنغيرمن،العقلمجردلمخالفتهمكفرهمعلىالله

أحدايعذبلالىتعااللهأن:المسلمينجمهورعليهفالذيرسولا؟

."لما":الاصل(1)

استدلوا".لكنهم...يعرفونهفهذا":ولعلها.محررةغيروهي،الاصلفيالعبارةكذا2()
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جاءواذا.والسنةالكتاببذلكنطقكمارسولا،إليهيبعثحتى

واستحقوا،بهيؤمنواأنالعبادولزم،الوجوبثبتبالاياتالرسول

لافالوجوبينظروا،لمأونظرواسواءيؤمنوا،لمإذاوالعقابالذم

العلممنالتمكنالعقابوشرط،الناسباتفاقالنظرعلىيتوقف

يعلمولمينظرلمفاذا،الرسولصدقمعرفةمنمتمكنوالعبد.والعمل

.للعقابمستحقامفرطاكان

؟النبواتتثبتبم:السائلوقول

ثبوتهاماو.الرسلوارسالهللأنبياءاللهبإنباءالامرنفسفيفثبوتها

عليهمالانبياءبهاجاءتالتيوالبراهينبالاياتبهاوعلمناانفسنافي

كما،صدقهمعلىوالاياتالادلةبتلكبعقولنافاستدللنا،السلام

مدلوله.علىصحيحدليلبكليستدل

؟السلامعليهإبراهيمبهاستدلبم:وقوله

هوالذي-بالافولاستدللكنه،العقليةبالادلةاستدل:فيقال

ربا،يتخذأنيصلحلاكذلككانمنأنعلى-والمغيبالاحتجاب

ينفعهم،ذلكأنلظنهموالاصنامالكواكبيعبدونكانواقومهفإن

للصانع.منكرينيكونواولم،باللهيشركونوكانوا

السمواتخالقهذاأن!ربئ>هذا:بقولهإبراهيمرادولا

استدذولاادم،بنيمنأحديقلهولم،عاقليقولهلاهذافان؛لارضو

منالكوكبزالمابل،المطلوبهذاانتفاءعلىوالانتقاللحركةبا

073



وإنماشيء،علىبحركتهيستدللاوهوسائراأفلانلىإرآهحين

.والاحتجاببالافولاستدل

نفعه،بذلكيستجلبيعبدهكوكبالهيتخذمنهمالواحدوكان

دعوةلاهليحصلكما،وتخاطبهمعليهمتتنزلالشياطينوكانت

هوالعبادةيستحقالذيالمعبودانالسلامعليهالخليلفبين.الكواكب

لافانه،وقتكلفيلعبادهمدبراقادراعالفاقيوماحيايكونالذي

بشهيدليسالذيالمحتجبوالافل،الاوقاتمنوقتفيعنهيستغنى

لذلك.يصلحلا=تدبيرهعلىقادليولا،لاقوالهبسميعولا،عابدهعلى

إبراهيم.حجةوجهونحوهفهذا

أخافولاهدلنونذددهفيتخضني>قال:قالقومهحاجهلماولهذا

أنلاعلماشئ:!لرفىوسعشئاربيشاأنإلايهتشركونما

أنكغتخافونولاأشرتحتتمماأخاف!وصتفتتذصرون

نإبالأضصالفريقق؟ىسلطعأعلت!مبه-لترذلمماباللهأشركتم

ألاتنلهمأول!كلظلويمنهميقبـئؤأولمءامنوا!الذينتعلمونكنغ

ءاتتنهأحجتنا>وطك:لىتعاوقال82[،-08:]الانعام(!تدونوهم

]الانعام:عليم<حكيمربثإنلمحثمامندرجمغلرقعقومةعكبزهيص

الئهتعةءأنرله-فىابنهمحابئالذىإلىترلثم>:تعالىوقال83[،

258[.:]البقرةالاية(الملف
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لخبرابمجردلاوالعقلوالنظربالدليلإبراهيمحاجهوانما

يعلامأنقبلبهيخبرماالمخبربخبريعلمإنه:عاقليقولولا،السمعي

بالكتابالاستدلالأنيظنونالنظارمنكثيرولكن،خبرهفيصادقأنه

قالوا:،خبرهمبمجردهوإنماالانبياءكلامبسائروالاستدلال،والسنة

كلاموهذا،صادقونأنهمذلكقبلالعقليةبالادلةنثبتأنبدفلا

وجهين:منغلطوالكنهم،صحيح

يعرفونماالعقليةالادلةمنللناستبينلمالرسلأنظنهمأحدهما:

دعاإذاالرسولفإن،عظيمغلطوهذا.رسلهوصدق،الصانعإثباتبه

يعرفولا،صدقهبهيعرفمايبينبانإلادعوتهتتمفلا،اللهلىإقوما

فكيف،رسلهصدقعلىالاياتوتقوم،الصانعيعرفبأنإلاصدقه

وهل!صدقهاعلىدليللاأخباربمجردالناسقادواإنماالرسلأنيتوهم

ماللناسبينواالرسلبل،لجهلافيمفرطهومنإلابالرسلهذايظن

صدقعلىالدالةوالاياتالبراهينمنمملوءوالقران،صدقهميعرف

وسائرووحدانيتهوعلمهوقدرته،الصانعإثباتوعلىبل،الرسل

عليها.موقوق!الرسولبصدقالعلمأنيظنالتيالمقدمات

الرسولوتصديقالصانعإثباتفيسلكواهؤلاءأن:نيالثاالوجه

تلكفكانتالانبياء،بهاجاءتالتيالطرقهيليستمبتدعةطرقا

للناسعلموهاالتيالمرسلينطرقهيليستالدينفيمبتدعةالطرق

بها.ودعوهم
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يلتزمأنبهااستدلمنفاحتاج،لوازملهاالبدعيةالطرقتلكإنثم

لوازملهاوكانت.ممتنعاللازمبدونالملزومثبوتفإنلوازمها،

صدقإثباتيريدونهؤلاءفصار،الرسولبهجاءمماكثيراتناقض

الناسمنكثيروصار.الرسولتكذيبيستلزمبماالرسول[184]ق

ذلكمعأنهايعتقدون،الشرعفيمبتدعةطرقطرقهمأنعرفواالذين

وراوا.شرعيةطرقاتكنلموإن،بالعقلصحتهاتعرفصحيحةطرق

تلك(ابطلوا)1إنحائرينفصاروا،الرسولبهاخبرممالكثيرمعارضتها

،الرسولصدقبهاثبتالتيالعقليةالاصولأبطلواأنهمظنواالطرق

.الرسولبهجاءمماكثيرتكذيبلزمهمصححوهاوإن

واما،الرسولبهجاءماتحريفإماالتزمالطرقتلكصححفمن

وقهمه.تدبرهعنالاعراض

نهاعلمفانه)2(،المبتدعةالطرقتلكبحقائقخبرةلهكانمنماو

بهجاءبماللعلامأصولاليست-باطلةفهيالشرعفيبدعةهي-كما

لصريحمناقضتهامع،الرسولبهجاءلمامناقضةهيبل،الرسول

قادرنهو،لمالعالهذاخالقاللهانبهاأثبتواأنهمزعمواوهم،المعقول

مقدورا.ممكناللرسولإرسالهفيكون،متكلموأنهلمو،عا

خالقاالرببكونالعلمنعلمالصفاتبحقائقخبرةلهكانومن

."ابطلو":لاصلا(1)

أثبت.ماولعله"المبتدعةمن":الاصل2()
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إما)1(،للرسولمرسلللقرانممزلىمتكلمعالمقادرنهو،العالملهذا

فانهصحتها،اعتقادبإبطالواما،المبتدعةالاصولهذهبإبطالثبت

.الرسولصدقيعلمبهاالتي،الدينصولهوالذيللعلممناقض

اعلم.والله.الموضعهذاغيرفيمبسوطتفصيللهالجملةاوهذه

!!!

أثبت.ماوالصوابإنما"":الاصل(1)
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مختممرةقاعدة

العقليينوالقبحالعسقف!





الرفصصالرتج!إلمحه

حسبيوهو

ومنأنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهنستعينهللهالحمد

له.هاديفلايضللومنله،مضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،سيئات

عبدهمحمداأنونشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنونشهد

تسليما.وسلمالهوعلىعليهاللهصلىورسوله

العقليالحكمفيفصل

لالحكمهاكاشفالعقللكن،عقليةواماشرعيةإمافالافعال

مثبتهوبل:يقولمنالناسومن.وكاشفمثبتلشارعوله،مثبت

فقط.كاشفهوبل:يقولمنومنهمفقط،

العقليين،والقبحلحسنابمسألةالمعروفةهيالافعالحكامو

اضطربوقد.كثيرةأموراعليهايفرعونالتيالمسائلأصولمنفانها

،قولانفيهاوالشافعيومالكأحمدأصحابمنفلكلفيها،الناس

ولاهل،حنيفةبيأعنايضاذلكوذكروابها،يقولونلحنفيةوا

بنسعدالقاسمبوو،السجزينصرأبوذكروقد،قولانفيهالحديثا

نأ)1(الخطابأبووذكر.الاشعريأحدثهممانفيهماأن:الزنجانيعلي

-الخطاببياكلامالمصنفنقلوقد592(45/):"الفقهأصولفيالتمهيد"في(1)
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النظارمنكثيرقولوهو،والمتكلمينالفقهاءأكثرقولذلكإثبات

نفاةمنوغيرهمالمعتزلةقولوهو،وغيرهمكالكراميةللقدر)1(المثبتة

الشيعة.منوافقهمومنالقدر

فصولا:يتضمنفيهاالكلاموتحقيق

قبيحةأوحسنةكانتلاجلهابصفاتالافعالاتصافأحدها:

سيئة.

لا؟أمبالعقلتدركهلالصفاتتلكأن:والثاني

لا؟أمالشرعبدونالعذابيوجبهلذلكأن:والثالث

الشيءكونمعنىحقيقتها:تنكشفبهالذيالمسألةواصل291[]ق

له؟ومنافراللفاعلملائماكونهغيرحقيقةلههلوسيئا،حسنا

بمعنىسيئا،قبيحا]أ[وحسناالفعلكونأنعلىاتفقواقدفانهم

للفاعلمنافياأو،ولذةفرحبهلهيحصلبحيثللفاعلملائماكونه

بعضهم:وزاد.بالعقليعرفقدمماوهولم،وغمبهلهيحصلبحيث

اتفاقا،بالعقليعلممماذلكفجعل.نقصوصفةكمالصفةالفعلكون

عاجلاوالعقابللذمسببايكونهلالفعلكونفيالنزاعموردوجعلوا

وآجلا؟

66(.-05)9/:"التعارضدرء"فيمنهمواضعفيوناقشهبطوله=

سهو."المشمهة":الاصل(1)
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منهووالعقابللذمستببايكونالفعلكون:فيقالكذلانكانوإذا

يلائمه،وثوابهالفاعلحمدفإن،لهومنافراللفاعلملائماكونهأنواع

ينافره.وعقابهوذمه

بالعقلتعلمقدالطبيعيةوالمنافرةالظبيعيةالملاءمة:قيلفماذا

العقلاء.باتفاق

الملاءمةلىإتعودإنما)1(للانسانومنافاةملاءمةكل:فيقال

،ولذةملاءمةفيهتكونماالافعالمنلكن،الطبيعيةوالمنافرةالطبيعية

منافراوجهمنملائمافيكون.ذلكمنارجحلمومنافرةفيهاويكون

وجه.منمؤلمابغيضاوجهمنلذيذامحبوبا،وجهمن

بترجيحيأمرهالانسانفعقلاجلا،لموالاعاجلةاللذةتكونوقد

ويأمره،لذةوأكملهماوأنفعهماأصلحهماوهوإليهالامرينأحب

كانولهذا؛العاجلةالقليلةاللذةعلىالاجلةالكاملةاللذةبترجيح

قليلةلذةعنويمتنعون،كثيرةللذةقليلاألمايحتملونالعقلاءجميع

مقتضىوهذا،والطبعالهوىمقتصدهذا:ويقولون،جليلةلدةلتحصيل

.والشرعالعقل

غمولاولذةفرحبلاشرعيااوعقلياقبحاأوح!عشاادعىفمن

مابتحقيقمطالبوهو،يقولمايتصورولم،يعرفلاماقالفقد،لمو

تاماتصورايتصوروالملكونهميكونالعقلاءنزاعمنكثيرافان،يقوله

ه"أننماإ":الاصل(1)
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.النزاعلارتفعتاماتصوراتصوروهولو،فيهتنازعواما

ممانقص،صفةأوكمالبصفةالفعليكونأن:القائلقولوكذلك

الفاعل،بهيكملالذيالفعلفان،الملاءمةلىإيعودهو،بالعقليعرف

والنعيم.والسرورالفرحكمالبهويحصليلائمهالذيهو

:المذكورةالفصولوأما

كانتلأجلهاصفاتعلىمشتملةهيهلالأفعالأن:فالأول

لا؟أموسيئةحسنة

حسنةكانتلاجلهاصفاتعلىاشتملتأنهاعلىالناسفأكثر

مرجح.بلاترجيحاالمتماثلينباحدالنزاعأمركانوإلا)1(،وسيئة

قولين:علىالعقليينوالقبحلحسناونفاة

بهماموراكانلاجلهبماالافعالمنشئيختصلم:يقولمنمنهم

المشيئة.بمجردمثلعنمثلايرجحالرببلعنه،ومنهيا

ذلكيقولكما،محضةأماراتالشرععلل:يقولونوهؤلاء

منقالومنوأحمد،والشافعيمالكأصحابمنوافقهومنالاشعري

عندلحكمايثبتفوجدناهالشرعاعتبرنالانا:قالبالمناسبةهؤلاء

به.لاالمناسبالوصف

الناسخ.مننظرسبقوهولا"ام":الاصلفيبعدها(1)
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فالامرفعل،علىفعلا)1(يخصلمالشارعبل:يقولمنومنهم

ذلككونلكن،ذلكيقتضيبماالفعلذلكلاختصاصلا)2(والنهي

فالشارع،بالشرعإلايثبتلاعنهمنهياوقبيحابهماموراحسناالفعل

انهلاوقبيحا،حسناالفعللكونموجباالمناسبالوصفذلكجعل

وستيئا.حسناكان

الشارعإن:ويقول،العقليينوالقبحلحسنانفىمنيقولهوهذا

بنمحمدكابيوموافقوه،ليالغزايقولهكماعللا،الصفاتجعل

وغيرهما.)4(المقدسيمحمدبي)3(والمني

حسناالفعلكونتوجبالصفاتتلكبل:فيقولونالاكثرونوأما

لمدجسببنهوسيئا،الظلموكونحسناالعدلكونفتوجبوستيئا،

الرسل؟إرسالقبلالعقابصاحبهيستحقهلولكن،وذمهصاحبه

قولين:على

والاخرةالدنيافيالعقابيستحقصاحبهإن:يقولمنفمنهم

الخطاببوووالحنفيةالمعتزلةمنكثيرذلكيقولكما،الارسالبدون

.وغيره

عليها.ضربثم"حكما"أولا:الناسخكتب(1)

أثبت.ماوالصوابإلا"":الاصل2()

المنيابنلحنبلياننالنهروامطربنفتيانبننصروهو،تحريف"البني":الاصل)3(

.(1/2138):السير"و"35(،4)2/:"الحنابلةطبقاتذيل"فيترجمته583(.)ت

62(.0)تالفقهفي"المغني"صاحبالحنبليالمقدسيمة1قدابنهو)4(
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كما،الرسلإرسالبعدإلايستحقلاالعذاببل:يقولمنومنهم

سببوهوقبيحا،سيئانفسهفيالفعلكانوإن،والسنةالكتابعليهدل

بالرسلالحجةإقامةهوالعقابحصولشرطلكن،وعقابهصاحبهلذم

نصوصتدلوعليهالاقوالأعدلوهذا.النصوصعليهدلتكما

والسمة.الكتاب

لحكماهذاهل،العقليوالقبحلحسنباالقائلينعنذكرواوقد

لذاتهلحسنافيأو،بهقائمة)1(لصفةأو،الفعل[391]قلذاتثابت

.أقوالثلاثةبه؟قامتلصفةالقبحوفي

كما،الفعللذاتلازموصفهووالقبحلحسناإنأحد:يقلولم

الفعلصفاتتختلف:يقولونبل،قولهم)2(نقلتطائفةتظنه

وكونهمحبوبا،كونهجنسمنحسنافكونه،وأنوامحهأحوالهباختلاف

وألحسنهالمقتضيبهيقومقد:ويقولونبغيضا،كونهجنسمنقبيحا

مانع.وجوداوشرطلفواتمقتضاهعنهيختلفولكن،قبحه

الامرالعلةجعلفمن،العلةتخصيصمسألةعلىمبنيوهو

وهوخصصها.المقتضيجعلهاومنيخصصها،لمللحكمالمستلزم

لفظي.نزاع

."لصفةا":لاصلا(1)

ثبت.مالعلهاو"فقلت":لاصلا(2)
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جميعبلأصلا،)1(دليلالعقليينوالقبحالحسنلنفاةوليس

اعتباربغيروقيححسنعلىيدلدليللمثبتيهوليمس،باطلةادلتهم

وقبححسنإثباتعلىيذكرونهماكلبل،لهوالمنافرةللفاعلالملاءمة

باطل.فهوذلكبدون

،داعبلايفعلالمختارالفاعلأنعلىدليللهمليسأولئكنكما

لماولهذا؛غيرهلىإإلايعودلابداعيفعلأنهعلىدليللهؤلاءوليس

العقليوالقبحالحسنطائفةأثبتتهذالىإوالقبحلحسنامعنىعاد

.عمرهآخرفيالرازياختياروهو.اللهأفعالدونالعبادأفعالفي

ورضا5محبتهنفسهيوهل،اللهمشيئةوهوأصل،علىمبنيوهو

؟فرقبينهمااو،وبغضهوسخطه

لىإالنافيةوالقدرية،الجبريةالقدريةلجهميةوا،المعتزلةفذهب

بالنصوصثبتقد:النفاةقالتثمواحد،بمعنىذلكجميعأن

فلا،والعصيانوالفسوقالكفريحبلااللهأن:الامةجماعإالمتواترة

يشاء.لاماملكهفيفيكون5،يشاوولا5يريد

وماكاناللهشاءماأنهجماعوالابالنصئبتبل:المجبرةوقالت

يئبت]لا[)2(صفوانبنوجهم.بمشيئتهفهوكائنفكليكن،لميشالم

ه"ليلاد":لاصلا(1)

.السياقبهايستقيمزيادة)2(

383



وبغضه،ثوابه)1(عبدهمحبةبل،محبةولاإرادةلابهقائمةصفةلله

)3(.دشئكليحب)2(إنه:يقولانيحتجفلم،عقابه

واحمدوالشافعيمالكاصحابمنوافقهومنالاشعريماو

إرادتهإن-:قوليهماظهرفي-وقالوا،بهتقومواحدةإرادةلله:فقالوا

لهمحبوبافيكونلهمرا؟فهوالوجودفيماوكل)4(،ورضاهحبههي

مزتا.

وأصحابه،الاشعريهوهذاقالمناولأنليالمعاابووذكر

لعقابمحبتهوهو،المذنبلعقابإرادتههووغضعبهبغضهإنوقالوا:

لعبادهيرضئ>ولا:لىتعاقولهفيويقولون.لفعلهمحباكونهمعالمذنب

كمادينا،يرضاهلا:يقولونوقدهلمؤمنيناعباده:اي]الزمر:7[(الكفر

مثابا.صاحبهيكونأنيشاءلا:أي.دينايشاوهلا:يقولون

بمقدارطمسبعدهوالسطرينالسطرهذافي[ا-ب391]قالاصلفيوقع(1)

التسخةفيوقععيبهوبل،بطمسليسأنهالظنعلىويغلبكثر.أوكلمتين

ترميموعند،الناسخفتجاوزه،نحوهاوحبرانتشارأوإليها،المشارالورقةفي

صورةصورتهمافظهر،العيبلاصلاحالموضعهذافيورقةوضعتالنسخة

اعلم.والله.فيهانقطاعلامتصلالكلاملان؛بهوليس،الطمس

السابقة.لحاشيةافيعليهنبهتالذيالطمسوقعأيضاالموضعهذافي)2(

343(.)8/:"الفتاوىمجموع"انظر)3(

فيتكررت"بهتقومورضاهحبههيإرادتهإن:قوليهماظهرفيوقالوا":عبارة(4)

الاصل.
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منالنظار،طوائفكثروالفقهاءوعامةوالائمةالسلفماو

وأهل،لحنبليةواوالشافعيةالمالكيةئمةولحنفيةوا،وغيرهمالكرامية

،الأشعريأصحابمنوطائفة،كلابوابن،الصوفيةئمةو،لحديثا

يكن،لميشألموماكانشاءوما،بمشيئتهشيءكلخلقإنه:فيقولون

به.مرمايحببل،والعصيانوالفسوقالكفريحبلانهو

التيالحكمةتلكيحبفهولحكمةشيئاخلقإذافهوهذاوعلى

يحبه.لالهمكروهانفسهفيهوكانوانلاجلها،خلقه

والفعل.يبغضهماوالقبيحيحبهماهوحقهفيفالحسنهذاوعلى

يكونفدفهذا-المخلوقالمفعولبهويراد،الفعلنفمسبهويراد-

لاوهومحبوبا،يكونفلاالاولماوله،مكروهايكونوقد،لهمحبوبا

بهوينبهجبهيقرلحسنوا،لحسناإلايفعلفلا،يحبهماإلايفعل

صاحبه،ويمقتويمقتهيبغضهوالسيئ.صاحبهعنويرضىويرضاه

لهماإلايفعللابلمطلقا،قبيحهوشيئايفعلأنسبحانه)1(متزهوهو

.الوجوهبعضمنيبغضهكانوان،لهمراداكانلاجلهاحكمةفيه

إليه.ليسوالشر[491]قبيديهلخيرفا

كما،كمالهيناقضفعلكلعنتنزيههفيجب:القولهذاوعلى

الظلم،عنمنزهوهو،كمالهيناقضوصفكلعنتنزيههيجب

كلمةبمقدارالطمسيشبهمابعض"منما،إلا،منزه"الثلاثالكلماتهذهعند(1)

النسخة.فيوقعماشرحالسابقةالصفحةفيوتقدم.مستقيموالسياق،كلماتأو
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موضعه.غيرفيالشئوضع:والظلم

فعلعنينزهلا:وافقهمومنالمجبرةالقدريةالجهميةقولوعلى

إمافإنه،لهمقدورغيروهو،لذاتهالممتنعهووالظلم،ممكنشيء

حقه.فيممتنعوكلاهما،فوقهمنمعصيةوإما،ملكهغيرفيالتصرف

منهحسنفماوافقهمومنالمعتزلةمنالنفاةالقدريةقولوعلى

كانمنهمظلماكانوما،منهقبحعبادهمنقبحوما،عبادهمنحسن

.الافعالمشبهةوهممنه،ظلماً

عبادهكتمكينه،العقلفي)1(يقبحمايفعلبأنهالناسألزمهموقد

ذلكعنواعتذروا،المنععلىقدرتهمعوالفواحشالظلممنوإمائه

بالتكليف.للثوابعرضهم)2(بأنه

ينتفعوالمونهاهمأمرهمإذاأنهعلمإذابأنهذلكعنالناسفأجاب

منعهميجببلالعبد،منحسناالأمريكنلميطيعوا،ولمبذلك

)3(.سبيلههذامنيتملكلاأنهأوبالقهر،

ولهذا؛وتكليفهمحلقهممنهيقبحاللهأنيقتضيقولهمقياسفكان

وانخصموا،بهأقروافإن،بالعلمالقدريةناظروا:الائمةمنقالمنقال

أثبت.ماولعله"من":الاصل(1)

تحريف."فانه":لاصلا(2)

.(19)3/:"السنةمنهاج"و(،605)8/:"الفتاوىمجموع"انظر)3(

386



.(1كفروا)جحدوه

إذامرهموخلقهميناقضالعبادأفعالبعاقبةالعلمجهةمنوهذا

.بالمخلوققيل

بخلافوقوعامتناعيوجبالعلمأنجهةمنأنه:طالفةزعموقد

،الرازييذكرهكما،ذلكخلافعلىالعبدقدرةوامتناع،المعلوم

محتاطا)2(،كونهيناقضلاالمختاريفعلهبماالعلمفان،كذلكوليس

.باختيارهيفعلأنهيعلمفانه

أنه)3(العاقبةمنعلمماخلافأرادأنهفيناقضبالعاقبةالعلمماو

يناقضلا،يكونلاأنهعلممابالخلقيرادأنيناقضفالعلم.يكونلا

.القدرة

ماخلقفاذا-لجمهورواوالائمةالسلفقول-الاولالقولوعلى

فيلهفلما)4(الشرمنخلقهماوخلقويرضاها،يحئهالحكمةخلق

بعضعلىما)5(ضررخلقهفيمايكونأنيمتنعلم=الحكمةمنذلك

271()صالطحاوية"شرحفيوعزاه934(.)32/:"الفتاوى"مجموعانظر)1(

الشافعي.للامام

.مختارا"":ولعلها."محتاط":الاصل(2)

ثبت.ماولعلها..".هأنهعلمماالعاقبةمنخلاف":الاصلفيالعبارة)3(

لما"ه":الاصحولعلكذا،(4)

."ضررما":الاصل(5)
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وجودوامتنع،المرادةلحكمةالوازممنذلككانإذ،المخلوقات

لحيواناإيلاممنهيقبحلاالعبدكانواذا.ذلكبدونالمرادةالحكمة

ذلك.منهيقبحلاأنأولىفالخالق،راجحةلحكمة

ذلك.بدونلحكمةاوجوديمكنكانفقد:قيلوإذا

علىلىوتعاسبحانهوهوذلك؟لكمأينفمنعلم،بلاقولهذا:قيل

نأعلمتماينفمنالعقلاء،باتفاقبشيءليسوالممتنعقدير،شيءكل

العلمغيربالامتناعالعلموعدم؟القدرةتناولهحينممتنعغيرممكنذلك

وعدم،الامكانبعدمالعلمغيربالامكانالعلمعدموكذلك،الامتناعبعدم

.متعددةهذاونظائر.الوجوببعدمالعلمغيربالوجوبالعلم

نأحدهميعلاملمفإذاهذا،عليهميشتبهالناسمنكثيرولكن

وأموجود،غيرأنهظن،ممتنعأو،ممكنأو،واجبأوموجود،الشيء

!بالعدمعلماالعلمعدمفيجعلون؛ممتنعغيرأو،ممكنواجبغير

عذن<به-لكليشماولانقف>:لىتعابقولهعنهاللهنهىمماوهذا

36[.:الاسراء1

فليس؛بالدليلالمطالبالمانعماو،الدليلعليهالنافيكانولهذا

كما،علمبلاينفيأنلهفليس،بالنفيخبرونفىالنافيلان،دليلعليه

ولمينفلمفانه،المطالبالمانعبخلاف،علمبلايثبتأنلهليس

.الاثباتبدليلالمثبتطالببل،يثبت

،الاثباتفيولاالنفيفيلا،علمبلايتكلمأنلهليسوالانسان
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أعلم.واللههذا،فهذا)1(.الخلافقليدريلامنسكتولو

ظلم.فانه،عليهجازاهئمالعبدفعلخلق:قيلوإذا

مجازاةانالعقلاءواتفاقالعقلبصريحعلمفانه،غلطهذا:قيل

بينالتسويةيجوزلاوأنه،والعدلالحكمةمنعملهبنظيرالانسان

الامورمنهذابلوالمسيء،والمحسنلجاهلوا،والظالمالعادل

العقلاء.عندالمستقبحةالمنزهة

الصنلختكاقفسدينوجمملؤاءامنوالذينتجعلأقى>:لىتعاقاللهذاو

حسب>أتم:تعالىوقال]ص:28[،كالفخار(الم!تقئنتجعلأمرلأرضفى

لصنلختوعملوينءامنوانجعلهزكاأنلسئات591[]قأجزحوالذين

تعالى:وقال]الجاثية:21[،<لمجكلونماساءومماتهمئخياهمسوآ

وقال:35-36[،]القلم(تخكهونكيفلكزما!افشلمينكاق!بزمينفنخعل>

ولا!لئورولاآلظانتولا!والبصيرالاغمىيستوى>وما:لىتعا

وقال]فاطر:91-22[،(الأقوفولاالاخيآءيستوىوما!الحروبىولاالظال

رخةويرضاالاخرةئحذروقايماساجدصاالتلءانلىقنتهوأئن>:لىتعا

تعالى:وقال،]الزمر:9[(عدلاوالذينيعلمونائذينيممتوىهلقلربه

:18[.]السجدة(لايمتتونفاسقأمومناكمنكا%أفمنكان>

دار22-44)5/:الادباء"معجم"فيكماالعتابيلكلثومالكلمةهذهنسبت(1)

عنه.اللهرضيطالبابيبنعليلىإونسبت(.الغرب
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العادلكونفإن،تكنلمأوللهمخلوقةالعبادأفعالأدقدروسواء

،ادمبنوعليهفطرمر=والاهانةالذميستحقوالظالم،الاكراميستحق

جماهيركانولهذا؛شئكلخالقاللهنعلىمفطورين)1(كونهممع

رفعاحدفطرةفيوليسوهذا،بهذامقرينوغيرهمالعربمنالأمم

والظلم:،لله)2(مخلوقفعلهلكنمطلقا،الظالمعنوالعقابالذم

ظلم،يسئلممنعلىالعقابفوضع.موضعهغيرفيالشيءوضع

يجزيولاشيئا،أحدايظلملاوادنه،موضعهفيالشيءوضع:والحكمة

بعمله.الابطلماحدا

وربوبيته،ومشيئتهقدرتهكمالمنالعبادلاعمالخالقاوكونه

الملكلهسبحانهوهو،وربوبيتهوعدلهحكمتهكمالمنبعملهوجزاؤه

جميععقولجمعتلوماالبالغةالحكمةمنذلكفيولهالحمد،وله

كمالحصولإمكانالمتوهموتوهم.حكمتهغايةيدركوالمالعقلاء

وإنإلاألظنيئبحون>إنعلمبلاوكلام،منهظنذلكبدونلحكمةا

]النجم:28[.<شمالحقمنلالغتىالظن

***

نسخةفيوجدتهاهنالىإ:كاتبهقال":نصهماالنسخةاخرفي

".اعلموالله.ذلكفاعلم،الأصل

."مفطورون":لاصلا(1)

ه"فامخلو":لاصلا(2)
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كيلانأهلعقيدةفي
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ماالاسكندرياللهعبدالمحدثالامامالشيخبخطشاهدمنذكر

:-مرةغيربهحدثنيوقد-صورته

يوم)1(كيلانخطيبالرضيبنمحمدالدينشمسالشيخحضر

بدمشقوسبعمائة)2(عشرةخمس!سنةصفرعشررابعالاربعاء

الشيخيديبينلىإ،بلدهلىإعودهفينسكهقضاءبعد،المحروسة

يقولونفيماالشيخوفاتحه،عليهفسلم-تيميةابنأحمدالدينتقييعني-

؟والطرقاتالارضلىإوجلعزالربنزولفيكيلاناهلعن

خواصمنلاسمعتهماشي!3(هذاغيرهإلهلاالذيوالله:فقال

عامتهم.منولاالناس

الدنيا؟السماءلىإالنزولعنسألهثم

فيتقولما:لهقيلأنهالانصعاريالاسلامشيخعنسمعنا:فقال

عنجوابناوهذا؟أعرفه،الكروبيونيعرفهلانزولى:فقال؟النزول

.النزول

إيرانمحافظاتإحدى.طبرستانبلادوراءمنكثيرةلبلاداسمبالكسر:جيلان(1)

مروجفيقرىهيإنماكبيرةمدينةجيلانفيوليس.قزوينبحرحدودعلىالان

قومفرقوقد،كيلان:يقولونوالعجم،وجيليجيلانيإليهاينسب،جبالبين

جيلي.:قيلمنهمرجللىإنسبوإذاجيلاني:قيلالبلادلىإنسباذا:فقيل

2(.10)2/:"البلدانمعجم"انظر

عشر"ه":الاصل(2)

"شيئا"ه:الاصل)3(
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المصحف؟فيالقولعنالشيخفساله

.مخلوقغيراللهوكلاممخلوقالورق:فقال

؟تقولهكذا:الشيخفقال

.نقولهكذانعماعتقادنا،هذا:فقال

فيه؟تقولونما،الصوت:الشيخفقال

.الناسصوتغيرالقرانصوت:نقولنحن:فقال

]الفاتحة:2[،(1تفيترلضلله>آلحمد:قلتإذاأنا:الشيخفقال

هو؟ما

الله.كلام:فقال

فيذلكسمعتبذاتهالقالماللهبصوتمبصوتي:الشيخفقال

الساعة؟هذه

.القرانبصوتالقرانسمعت:فقال

،الباريكلامالكلام،بصوتيالقرانسمعتبل:الشيخفقال

!لمجؤ:النبيقولذلكومن،الحقهوهذا.القاريصوتوالصوت

.(1")باصواتكمالقرانزينوا"

والنسائي(،2134)ماجهوابن(،41)68داودوابو(،49184)حمداأخرجه(1)

في571(/1):لحاكموا74(،)9حبانوابن(،1551)خزيمةوابن(،101)5

عنه.اللهرضيعازببنالبراءحديثمنصحاجهم
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ذكرهماعلىالامرنعمالاسكندري:اللهعبدالشيحخطصورة

الجنةوجعلرضاه،وعنهاللهرضيتيميةابنحمدالعبالصبوشيخنا

الاسكندري.للهعبدكتب.هماو

يلأم!*

تيميةابناحمدالدينتقيالشيخقال:الاصلبخطبعدهكتب

بهوىولاعلم،بلااحمفييتكلمانلاحدليس:عنهاللهرضيشيخنا

.غيرهذنوبعنلانفسهذنوبعنمسؤولىالانسانفان،النفس

!!!
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مق:فتاوىمجموعة

تي!يةاب!فتاويفيالمضيةالدرة

الهاديعبدابنانتقاها





ورضياللهرحمهالهاديعبدابنالعلامةالعالمالامامالشيخقال

وناصرالاسلامشيحالعلامةلمالعاالامامالشيخفتاوىرايتلما:عنه

حجة،المجتهدينبقية،العلومبحرالدهر،وحيد،الوقتفريدالسنة

إمام،الطالبينرحلة،المتكلمينولسان،العارفيقتاج،المحققيق

ني،الرباوالعالم،النورانيالحجةالامام،المجاهدينومنار،الزاهدين

كثيرةالمقاصد،غاية=الحرانيتيميةابناحمدالعباسابوالدينتقي

اعتمدعمدةليلتكونمنهابهعلياللهسمهلصيماسارعتالفوائد،

الفقه،ابوابعلىابواباورتبتهاإليها)2(،استندوحجة(،عليها)1

ولهلناوختم،اللهرحمه"تيميةابنفتاوىفيالمضيةالدرة"وسميتها:

قدير.شئكلعلىإله)3(،والهبمحمدبخير

.(عليهط":الاصل(1)

!لهما""استدلاالاصل(2)

النسخة.كاتبمنولعله،الممنوعالتبركمناللفطوهذاكذا،)3(
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(1[)أخرىومسائلوالدعاء،والتكبيربالنيةالجهرفي:]مسالة

علىهلالمساجد،بعضمنبمسجديصلونجماعةفي:مسالة

النية؟أوبالتكبيرلجهراالامام

أفصل؟السرأمبالدعاء،لجهراالامامعلىأو

لا؟أم،مستحبةوالصبحالعصربعدالمصافحةوهل

)2(؟وثلاثةصغيراكانواإذاالامامحلفالتبليغيجوزوهل

أفتونا.لا؟أمالمسجدفيجائزالصبيانتعليموهل

لله.لحمدا:الحواب

ولا،المسلمينباتفاقنيةلفظولابتكبيرٍلجهراالامامعلىليس

عليهليسالنيةماوبه،ينطقأنعليهالتكبيرلكنأيضا،ذلكلهيستصب

ضعيفوجهإلانزاعذلكفيوليس،الائمةباتفاقايضابهاينطقأن

ناعليهليسالمامومأنعلىمتفقونالدينأئمةبل،المتلحرينلبعض

بل!ذلكيجوزولا،صيامولا،صلاةفيولا،طهارةفيلا،بالنيةينطق

حنيفةأبيأصحابفمن،بالنيةالتلفظاستحبابفيالعلماءتنازع

المسائلمنانتقيتلانيوتركته."النية"باب:المسائلأولفيكتبالاصلفي(1)

المحقهي.بالترتيبيلتزملمالمنتقيولأنمطبوعا،ليسم!ما

الاصل.فيكذا)2(
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أصحابومنأوكد.بأنهقالوا:،ذلكاستحبمنحمدوأوالشافعي

يفعلهالمبدعةلأنه؛بالنيةالتلفظكرهمنوغيرهماحمدومالك

ولأن،فقطالقلوباعمالمنالنيةولأنصحابه،ولا!يماللهرسول

أصح.وهذا،العبثجنسمنذلك

يستحقذلكعلىلمصروعنه)1(.ينهىفاكثرهم6[]هحالوبكل

أعلم.والله.التعزير

فينىماإلابهالمخافتةفالسنة،الصلاةفيالدعاءماو:*2(مسالة*

والتامين.-بهيجهر-لمجطالقنوتودعاءالجهر،صلاةفيالقراءةضمن

دعاءوأما!لمجص،النبيعنالمنقولالذكرهوفالسنة،الصلاةبعدماو

منالعلماءمنلكن!يم،النبيعنينقلفلمجميعا،والمأمومينالامام

كرهمنمنهمأنكماوالعصر،الفجربعديستحبهلممنومنهم،استحبه

ولاالذكر،لا]و[القعوديستحبولم،الصلاةبعدالقعودللامام

الدعاءهيلمجم!والنبيعنالسنةفان،للسنةمخالفالقولينوكلاالدعاء،

فدعاوه،ربهيناجيوالدامحي،الصلاةبعدوالذكر،الصلاةصلبفي

مناجاته.منانصرافهبعددعائهمنأحبربهيناجيوهو

علامةوعليهالسطرفوقوكتبت.مقحمةوهيالعلماء""باتفاق:الاصلفيبعده(1)

وجهها.لييتبينولمالعلماء".باتفاقعنهينهىما"وتكبير:لجملةاهذهالتصحيح

الاتية.المسائلبقيةفيمثلهووقعهالسابقالسؤالجواببقيةالمسالةهذه)2(
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نأللاماماستحبواوالذينجائز،سراالصلاةبعدالرجلودعاء

مصلحةلجهرافييكوننإلاسرايدعوقالوا:الصلاةبعديدعو

كماسزا،يكونأدالدعاءفيالاصلأنوذلكالمأموميق،بعضلتعليم

!اذ:لىتعاوقال.[55:]الاعياف(وخقيةتضرعاربكمدعوأ>:لىتعال"ظ

رفع:السعلفمنقالمنقالولهذا3[.:]مريم<خضاربه-نداءنادت

بدعة.بالدعاءالصوت

يسق.لاوتارة،والتلبيةكالاذان،بهلجهرايسقفتارةالذكرماو

رسوليفعلهالمفبدعة،الصلاةعقيبالمصافحةوأما:مسالة*

العلماء.منأحديستحبهاولمالله

باتفاقمكروهة)2(فبدعة،حاجةلعيرالامامخلفالتبليغوأما*)1(

الخلفاءكانولالمجم،النبيخلفيبلغبلالىيكنلمفانه،الائمة

هوالامامانعلىالائمةاتفقولهذا.خلفهماحديبفغ)3(الراشدون

بالتكبير.لجهرالهيسقالذي

للحاجة،يبلغالمأمومإنقالوا:،المذهبكتبفيذكرواكما

كانجالسافصلىخرجلفاموتهمرضفيع!ي!النبيبأن]و[استدلوا

مقحمة."لجواب"ا:الاصلفيقبله(1)

.(304-004)23/:"الفتاوىمجموع"للمسالةوانظر."بدعة":الاصل(2)

."الراشدين":الاصل)3(
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صوته،وخفاء)1(!ي!،النبيمرضلاجلالتكبير؛الناسيسمعبكرأبو

لحاجة.المأمومينبعضتبليغفيأصلوهذا

فهذا،المأمومينصوتهيبلغبحيثيجهرأنالامامأمكنإذاوأما

مكرو!.حينئذالمأمومينوتبليغ،السنةهو

مذهبفيقولينعلى؟المبلغصلاةتبطلهلالعلماءوتنازع

صوتهيرفعذلكلاجلالمبلغكانإذاسيمالاوغيرهما،حمدومالك

ولاالسجود،فيولاالركوعفييسيحلابحيثصوتهويمد،الإمامقبل

]فمن،صوتهبمداشتغالهلاجلوالاعتدالوالسجودالركوعفييطمئن

المفروضة،الطمأنينةمنبهأمرماتركفقد،البدعةهذهلاجلجهر[)2(

قالالتيالمسابقةفيودخل،القولينأحدفيالواجبالتسبيحومن

راسهاللهيحولأنالامامقبلرأسهيرفعالذييخشىاما"لمجم!م:النبي

حمار")3(.رأس

باطلةوصلاتهبل،اثمعاصفاعلهأنفييشك)4(لامماوهذا

العلماء.عندالقولينأصحعلى

ومسلم71(،2)البخارياخرجهلحديثوا."وخفى":الاصلفيرسمها(1)

عنهاهاللهرضيعائشةحديثمن(4)18

اثبت.كماالعبارةفلعل،تحريف"تكونفهي":الاصل2()

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن(4)27ومسلم96(،1)البخاريأخرجه)3(

.يشد"":الاصلفيرسمها(4)
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)1(فانه،ونهاهمبهاللهامرماوغيرهمللمامومينالامامتعليموأما

ناالامامظنعلىغلبوإذا.المسلمين661[باتفاقالامامعلىفرض

نصوقد.بتركهيأئمعليهعينفرضصارالفرضبهذايقوملاغيره

يسابقمنىرإذاايضا:قالواحتى،الصلاةفيذلكمثلعلىالائمة

المنكرعنويسهى،بالمعروفيامرولمصلاتهفينسيمناو،الامام

الائم.فيلهشريكاصار

للجاهلوويل،الجاهلمنللعالمويل":لحديثافيجاءولهذا

إذاللجاهلوويل،الجاهلتعليمعنسكتإذاللعالمفويل،العالممن

")2(.العالممنيقبللم

واذاصاحبها،إلاتضرلمخقيتإذاالخطيئةإن":لحديثوا

لما)3(.العامةضرتتنكرفلمالخطيئةأعلنت

تها،واجباوإقامة،الدينعمودهيالتي)4(بالصلاةيأمرلمفإذا

."فان":الأصل(1)

العراقيقال.عنهاللهرضيأنسعن593(/4):""الفردوسفيالديلميأخرجه2()

.(547)6"الضعيفة"وانظر0ضعيفبسند(:1/431):"المغني"في

عنهاللهرضيهريرةبيأحديثمن()4767"الأوسط"فينيالطبراأخرجه)3(

الغفاريسالمبنمروان"فيه528(:)7/:""المجمعفيالهيثميقالمرفوعا.

":الحلية"فينعيموأبو)6971(،(الشعب"فيالبيهقيوأخرجه.متروكوهو

سعد.بنبلالقولمنوغيرهم222()5/

."بالصلاةالصلاة":الأصل(4)
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كما،المنكراتأعظممنالصلاةتضييعفإن،بذلكالعذاباستحق

فسؤفالمث!هواتواتبعواالصحلؤةأضاعوأطفبعد!منلحلف>:لىتعاقال

صلاتهغعنهتملذينأ!لذصل>فويل:لىتعاوقالغيا(.يلقوق

.[-45:لماعون]ا(ساهون

كالوقتعنها،(1ولهوا)جبها،وأضاعوالكن،يصلونكانوافهؤلاء

عنالصمحبح")2("فيثبتكما،ذلكوغيرالامامومتابعة،والطمأنينة

كانتإذاحتىالشمسيرقب،المنافقينصلاةتلك":قالأنه!ي!النبي

فجعله.قليلا"الافيهااللهيذكرلاأربعا)3(فنقرقام،شيطانقرنيبين

والطمأنينة.الوقتضيعلكونه؛يصليكونهمعمنافقا

المسجد؛)4(يؤذيبحيثالمسجدفيالصبيانتعليموأما:فصلطير

عليه،ويضيقون،فيهالمصليويشغلون،فيهأصواتهمويرفعونفيلوثونه

أعلم.واللهمنه،والمنععنه،النهييجبممافهذا

!!!

أثبت.مابهصوولعل"وينهو":الاصل(1)

عنه.اللهرضيأنسحديثمن)622(مسلمصحيح)2(

."أربع":الاصل)3(

"لا"0حذفلصوابو"،يؤذي"لا:الاصل(4)

504



الرواتب[والسنن!م،النبيصلاةوصفة،الصلاةشرائطفي]مسالة

،الصلاةلثروطفيبالنيةيتعلقفيماالدينائمةتقولما:مسالة

.المكتوباتمعيصليكانوما،السابعوالشرط

لله.لحمدا:لجوابا

القبلة.واستقبال،والمسعتارة،الطهارةفهي،الصلاةلثروطأما

جنبا،كانإنوالاغتسالالوضوءوهي،الحدبطهارة:نوعانوالطهارة

بدنهفيالنجاسةاجتناب)2(الخبثوطهارةحائضا)1(.ةامركانتأو

جهلهاأونسيهاقديكونأنمثلمعذوراكانفان،صلاتهوموضعوثيابه

نسيهاإذالحدثاطهارةماوللعلماء،القولينأصحفيعليهإعادةفلا

.الاعادةفعليه

باتفاقبهايتكلمأن)3(الانسانيحتاجولا،القلبمحلهاوالنية

ينويه.أنمنلهبدفلافعلهيريدماعلممنوكلالعلماء،

لاذلكأنوالصحيح،بالنيةالتكلماستحبمنالعلماءومن

فيلا،بالنيةيتكلمونيكونوالمصحابهوع!يمالنبيفإن،يستحب

ذلك.نحوولا،صيامفيولا،طهارة

نفساء".او"عنمحرفةأو،مقحمةاماوهيبالضاد"":الاصلفيبعده(1)

تصحيف."لجنبا":الاصل2()

"!بيانلىإ":لىإالاصلفيتحرفت)3(

604



إلاالمكتوبةيصليولا،للمكتوباتالوقتهو:السابعوالشرط

الوقت.دخولبعد

الشمس.طلوعلىإطلوعهمنالفجر:ووقت

سوى)1(مثلهشيءكلظليصيرأنلىإالزوالمنالظهر:ووقت

بيوحمد،و،الشافعيمذهبوهذا،الائمةجماهيرعندالزوالظل

جاءتوبذلكالعلماء،منوغيرهم،ومالكومحمد،،يوسف

لمج.النبيعنالصحيحةالاحاديث

العلماء،قوليأصحفيالمثممستصفرن]إلى[العصر:ووقت

يعني-إليهيؤخرهاانلهوليسداء،صلاهاالغروبقبلصلاهاواذا

.-الغروب

القولين.أحدفي،الشفقغروبلىإ:المغربووقت

نصفه.أوالليلثلثلىإالعشاء:ووقت

أولها،فيوالذكروالسجود،،والركوع،فالقيام:الصلاةركانماو

الأئمة.باتفاقأركانوهذهبالتكبير.يفتتحكما

وعندأعاد،تركهافمن،أكثرهمعندلكن،الفاتحةقراءةوكذلك

حنيفة،بيأمذهبوهذايعيد،ولاأساءتركهاإنواجبةهيبعضهم

حمد.ووالشافعيمالك:الثلاثةمذهبوالاول

أثبت.مالىإاصلحهاثم"مثليه":كانت(1)
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السجدتين،بينوالقعدة،الركوعمنقامإذاالاعتدالوكذلك

وهووغيرهما،وأحمدالشافعيعندركنذلكجميعفيوالطمانينة

حنيفة.أبيعندواجمب

عندأيضاركنوالسلاموالتشهد،،الصلاةاخرفيوالقعود

وغيرهما.وأحمدالشافعي

فصل196[

مثل،المفصلبطوالالفجرفييقرأكانفإنهجمي!:النبيصلاةوأما

،تباركسورةبمثلالظهرفيويقرأ.ذلكونحو،والذارياتوالطور،،ق

فيويقرأ،ذلكمنباقلالعصرفيويقرا،ذلكمنوأقل،والسجدة

وكانتالعصر.صلاةبنحوالعشاءفيويقرأ،ذلكمنباقلالمغرب

والسجود.الركوعيتم،معتدلةصلاته

وإذا.نسيقد:القائليقولحتىيقومالركوعمنرأسهرفعإذاوكان

عشربنحووشميح.نسيقد:القائليقولحتىيقعدالسجدتينبينقعد

بحسبأحيانا،ذلكعلىويزيدأحيانا،ذلكمنينقصوقد،تسبيحات

المصلحة.

فيويقول.ذلكيكرر"هالعظيمربيسبحان":ركوعهفيوعول

السجدتين:بيقويقول.ذلكيكرر."الاعلىربيسبحان":سجوده

واهدنينيواجبروارحمنيلياغفرربلي،اغفرربلي،اغفررب"

".وارزقنيوعافني
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ملءلحمد،اولكربنا":الركوعمقرأسهرفعإذايقولوكان

بعد،شئمنشئتماوملءبينهما،ماوملء،الارضوملءالسموات

لمامانعلاعبد،لكوكلناالعبد،قالماأحق)1(والمجد،الثناءأهل

الجد".منكلجداذاينفعولا،منعتلمامعطيولا،اعطيت

عذابمقبكأعوذنيإاللهم":فيقولصلاتهاخرفيويدعو

،والمماتالمحيافتنةمنبكعوذوالقبر،عذابمنبكعوذو،جهنم

ختمهإلادعاءيدعولاوكان".الدجالالمسيحفتنةمقبكعوذو

النار".عذابوقنا،حسنةالاخرةوفي،حسنةالدنيافياتنا"ربنا:بقوله

)2(عشرةاثنتياو،ركعاتعشرالمكتوباتمعيصليوكان:مسالة

ركعتين،الظهروبعدأربعا،وإماركعتينإماالظهرقبليصلي؛ركعة

وهما،ركعتينالفجروقبل،ركعتينالعشاءوبعد،ركعتينالمغربوبعد

و)3(وترهوكانبالوتر،ويأمر،بذلكيامركانفانه،الصلاةهذهوكد

وكان،ركعة)4(عشرةئلاثاو،ركعةعشرةإحدىبالليلصلاته

ركعة.أربعيننحووالنهاربالليلوالنفلالفرضمنيصليهمامجموع

.(حق":الاصل(1)

.عشر(اثني":الاصل2()

أئمت.ماوالصواب""هو:الاصل)3(

."عشرثلاثة0.عشرأحد":الاصل(4)
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كانلكنهشيئا،والعشاءوالمغربالعصرقبليصلييكنولم

كراهية(شاء")1لمن":الثالثةفيقالثم"صلاةأذانينكلبين":يقول

الاذانبينالمغربقبليصلونأصحابهوكان،سنةالناسيتخذهاأن

وأالعصرقبلصلىفمن.ينهاهمولايراهموهو،ركعتينوالاقامة

راتبة.بسنةذلكليسولكن،أحسنفقدالعشاء،أوالمغرب

إذاكانفانه،ذلكبدلبالنهارصلىالليلصلاةعننامإذاوكان

ديمة.عملهوكان،أثبتهعملاعمل

!!!

عنه.اللهرضيمغفلبناللهعبدحديثمن)838(ومسلم)627(،البخارياخرجه(1)
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ممممألة

التعريفأوقاتالقدسن!يارةهه





فيمنالناسمنكثير71[]قبهامبتلىالفوائد،كثيرةجليلةمسالة

التعريف.أوقاتالقدسزيارةينوي

مسالة:أ

الرفيرتج!إورالر

عنهماللهرصيلمسلميناوعلماءالدينأئمةالعلماءالسادةتقول!ما

نهاأونيته،التعريفأوقاتفيلمقدسابيتزيارةينويفيمن،جمعينأ

وطاعة؟قربة

أماكنفيويصلونلمقدسابيتبصخرةبطوفونأقواموفي

السلسلة،وقبة73[]قالمعراجوقبة،عيسىمهدمثل،هناكمشهورة

ذلك؟وغير،لخليلاقبروزيارة

؟ونحوهذلكمنعليهيحرموماللزائريستحبوما

لزينتهنمظهراتالتعريفأوقاتفييزرنأنللنساءيستحبوهل

اللهرحمكمماجورينأفتونا؟منعهنأوليائهنعلىوهل(،1متطيبات)

عنكم.ورصي

مابدليلثبتماالصوابولعلصياما"وهقبهنيسير":لىإالاصلفيقحرفت(1)

.(431)صىالرسالةفيسياتي
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العالمين.ربللهلحمدا:الجواب

وقراءة،فيهوالاعتكاف،فيهللصلاةالمقدسبيتلىإالسفرصل

باتفاقمشروعمستحبهو،ذلكونحووالذكووالدعاءالقران

المسلمين.

)1(هريرةأبيحديثمن"الصحيحين"فيلمجي!النبيعنثبتوقد

مساجد:)3(ثلاثةالىإلاالرحالتشدلا":قالانهسعيد)2(وأبي

هذا".ومسجديالأقمى،لمسجدوا،الحراملمسجدا

اللهسأل-المقدسبيت:اي-البيتبنىلماسليمانحديثوفي

حكمه،يوافقحكماوسأله،بعدهمنلاحدينبغيلاملكاسألهثلاثا،

مالهاللهغفرإلاالصلاةإلايريدلاالبيتهذاأحاياتيلاانهوسأله

)4(.ذنبهمنتقدم

.(7931)مسلمو،(9811)ريلبخاا(1)

.(8331بعد)مسلمو،(8811)ريلبخاا(2)

."ثثلا":لاصلا(3)

خزيمةوابن(،م4664)وأحمد(،041)8ماجهوابن)396(،النسائياخرجه(4)

حديثمنوغبرهم84(/1):لحاكموا(،1)633حبانوابن(،1334)

،حبانوابنخزيمةابنوصححهععهما.اللهرضيالعاصبنمحمروبناللهعبد

تهذيب"فيالنوويوصححه.الائمةتداولهصحيححديث:لحاكماوقال

.(304)91/:"التوضيح"فيالملقنابنوحسنه233(،1/):الاسماء"
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فيصليفيدخل،المقدسبيتتييأعمربناللهعبدكانولهذا

لاوكان.سليماندعوةيظلبكانهفيه؛يشربولايحرجثم،ركعتين

يزورها)1(.ولاالصخرةيأتي

والأوزاعيالعزيزعبدبقكعمر؛الأمةمنسلفمنغيرهوكذلك

تزارالتي)2(المواضعتلكمنشيئايأتونيكونوالم،لهموأمثاوسميان

غيرها.ولاالصخرةلاالمسجدفي

لكعب:قالالمقدسبيتعنهاللهرضيالخطاببقعمرفتحولما

خلفهاه:قالخلفها؟أوالصخرةأمامللمسلمينمصلىأبنيأنترىأيق

صدورلناإنأمامها،أبنيهبل،يهوديةخالطتكاليهودابنيا:فقال

المساجد)3(.

علىومروانويزيدومعاويةوعليوعثمانعمرعهدعلىيكنولم

لمامروانبنالملكعبدالقبةتلكبنىلكق[)4(؛]القبةهذهالصخرة

الزبير،ابنبايعواحجواإذاوكانوا،كانماالزبيرابنوبينبينهكان

الانس"فيو]لعليمي258(،6،)27/:"الفتاوىمجموع"فيالمصنفذكره(1)

.(1/112):"الجليل

".الموضعذلك":الاصل)2(

"المختارة)فيوالضياء384(،)([الاموال"فيعبيدوأبو26(،1)حمدأأخرجه)3(

.(2171/):"تاريخه"فيعساكروابن2(،14)

."الصخرة":الاصل(4)
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علىالقبةفبنىفضحوا،الحجمنعهم]لو[الملكعبدإن:فيقال

بها.(يعتانون)1الناسفجعلأمرها،وعظم،الصخرة

مالكمذهبفيينذرهبماالوفاءلزمهالمقدسبيتإتياننذرولو

هاإلابالنذريلزملالانهقالوا:،يلزملاالاخرقوله]و[في،والشافعي

لمج!النبيمسجدإتيانفإن؛خاصةمكةإتيانوهو،بالشرعواجباكان

ثبتقدفانه،الاولوالصحيح.بواجبليسمستحبالمقدسوبيت

ومن،فليطعهاللهيطيعأننذرمن:قال"أنهع!ي!النبيعن)2(الصحيحفي

)3(".يعصهفلااللهيعيمأننذر

مستجدفيولابلالمقدسبيتفيفليعس)4(هذاعرفإذا:فصل

فيمشروعةفيهماالمشروعةالعباداتبلبها،يختصعبادة!النبي

ونحووالقراءةوالدعاءوالذكروالاعتكافكالصلاةالمساجد،سائر

فييشرعلامافيهمشروعفانه،الحرامالمسجدبخلافوهذا.ذلك

الالم!ودلحجراوتقبيل،اليمانيينركنيهواستلام،بهالطوافوهو؛غيره

المسلمين،باتفاقلحرامابالمسجدتختصعبادةذلكفان.فيهالذي

الاشياء.منشئاستلامولاطوافلاالمساجدمنغيرهفييشرعولا

".يفتنوناو"يعتنونولعلهاكذا(1)

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن()6966رقمالبخاريأخرجه2()

"."يعصيمه:الاصل)3(

".ليس":الاصل(4)
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بلغيرها،ولاالصخرةلابهيطافماالمقدسبيتفيفليس

النبوية-لحجرةالا،ويستلميقبلمافيهليس!يوالنبيمسجدوكذلك

ذلك.غيرولا-والسلامالصلاةافضلساكنهاعلى

استحبمنمنهمليس،المسلمينئمةبينعليهمتفقكلهوهذا

تقبيلاولاطوافالاالمساجدمنلحراماالمسجدبغيراوالمقدسببيت

ولا!،اللهرسولذلكمنشيئافعلولا،ذلكونحواستلاما)1(ولا

بالصخرةالطوافاتخذمنبل.السلفمنبهيقتدىمنولا،الامةائمة

قتل.وإلاتابفانيستتابفانهالبيتبغيراوعبادة

فيقبلةكانتانهامع؛بالصلاةالتعبدمناعظمبالطوافبهاوالتعبد

وتقبيلهاوكذلكإليها.الصلاةمنشراكانبهاطاففمن،الاسلامأول

وضلالة.بدعةذلككل.ذلكمنبشيءالتمسحأومنها،شيءتقبيل

فيوليس،وغيرهع!ي!النبيقدم[]المسمىالموضعبينفرقولا

ذلك،يفعلونيكونوالمالسلفخيارفإن]قضيلة[)2(،عندهاالصلاة

السبت،نسخكمانسختفقدالاسلاماولفيقبلةكانتوإن

السبتيومتخصيصفيهاليهودقبلةانهامعبالتعظيمفتخصيصها

صلاةتكونانوالمسلمونعنهاللهرضيعمركرهولهذا،بالتعظيم

."استلام...طواف":لاصلا(1)

.السياقبهيستقيمالمعكوفينبينماولعل،واضطرابنقصالعبارةفي2()
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باليهود.)1(تشبهذلكفييكونلئلاخلفها؛المسلمين

بناهالذيالمصلىإلابعتنهيقصدمكانالاقمىبالمسجدوليمس

وما"الاقمى"،العامةتسميهالذيوهو،عنهاللهرضيالخطاببنعمر

ومهدوالسملسلة،73[]ق،المعراجقبة:لهيقالالذيمثلذلكسوى

ولاالبقاعهذهمنشئقصديستحبفلا،ذلكوأمثال،عيسى

الذيلحجرامثلكذب،ذلكفييذكرماوعامة،بعبادةتخصيصه

كانإنهقيلهذاولكن.واضحكذبهذافإن؛عيسىمهدإنه:يقال

فانه،المقدسبيتعلىاستولوالماللنصارىالمعموديةماءفيهيكون

.مدةايديهمفيبقي

عيدفيالمقدسبيتلىإالسفرمنالناسبعضيفعلهماوأما

رأسه،يحلقمنومنهم،هناكيذبحمنومنهم،هناكفيعرفونالنحر،

ذلكمنشئليسعنه،منهيبدعةكلهفهذابها؛يطوفمنومنهم

الوقوفزمنقصدهاالمسلمينأئمةمنأحديستحبولممشروعا،

دينهم.فيالمسلمينمنبهيقتدىمنذلكفعلولابها،للتعريف

يسافرونالذينمثل،عرفاتغيرلىإالتعريفوقتالسفروكذلك

التومرت،بنمحمدقبرعنديعرفونوالذين،المسيحقبرعندللتعريف

بلعنها،منهيبل،مشروعةغيرأسفارهذهفإنالاسفار،هذهوامثال

."تشبيه":الاصل(1)
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ويلبييحرممنبمنزلة،اللهيشرعهلمبديقتعبداذلككان]و[.محرمة

تابفإنيستتتابفانههذا،بمثلتعبدومن!المقدسبيتليإسافرإذا

قتل.وإلا

مواسمفيإليهافالسفر،عنهمنهيابهاللتعريفالسفركانوإذا

عظم)1(لوفإنه؛ذلكمنأعظمونحوهالنصارىخميسمثلالكفار،

لكان،الخميسومحيدالميلاد)2(كعيدالكفار،يعظمهاالتيالازمان

فانه.بيتهفيذلكفعلولوعنها،النهييجبالتيالمنكراتمنذلك

وليسالكفار،يعظمهاالتيالاياممندثميئايعظمأنللمسلمليس

الكفار.يعظمهاالتيالبقاعتعظيمولا.الاسلامديقفيأصللتعظيمها

كالرِغائب،الاسلامدينفيالمبتدمحة)3(المواسممنأعظموهذا

ونحوها.

بل،منكراتعدةجمعفقدالكفار،أعيادفيالقدسلىإسافرفاذا

ذلك،عن)4(لنهيلهامزيةفيهبأمرالكفاريعظمهاالتيالايامخصلو

ذلك؟!منأعظمهوبمافكيفصومها،السلفمنواحدغيركرهحتى

صيدهاللهحرمالذيالحرموانماحرما؛المقدسبيتيسمىولا

خطا.،"عظم):الاصل(1)

حطا.،"لملاها":الاصل2()

".المولممم":الاصل)3(

خطا.،"النهي":الاصل(4)
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فلهاالمدينةوأما،مكةحرمالمسلمونعليهاتفقالذيلحرموا.ونباته

كماوأحمد؛والشافعيكمالكالعلماء،جمهورعندمحرمحرم

بحرمفليسذلكسوىوما.!شي!النبيعنالاحاديثبذلكاستفاضت

إنه:قالالشافعيفان،بالطائفالذيوج)1(واديإلا،المسلمينباتفاق

جمهوروأماالمسند")2(،"فيأحمدرواهذلكفيرويبحديثحرم

وضعفوا،عندهمبحرمذلكفليسوأحمدحنيفةبيوكمالكالعلماء

حرمافليسالثلاثةالبقاعهذهسوىوما.ذلكفيالمرويالحديث

المسلمين.باتفاق

منمثل،بمصرهالانسانتعريففي74[]قتنازعواقدوالعلماء

فكره،لىتعااللهويذكرفيهيدعوبلدهمسجدلىإعرفةعشيةيذهب

حنبل،بنأحمد[]فيهورخصوغيرهما،حنيفةوأبو)3(مالكذلك

ندء.فيهالشافعيعنينقلولم،بهيأمرولايفعلهيكنلمولكنه

،بالبصرةعباسابنفيهرخصلانه:قالفيهرخصإنماوأحمد

تحريف."قرج":لاصلا(1)

بنالزبيرحديثمن2(00)5/:والبيهقي2(،340)داودأبوخرجهو(.141)26()

قال،بالقويوليسالطائفياللهعبدبنمحمدعلىومداره.عنهاللهرضيالعوام

لنوويوأحمد،وضعفه،حديثهيصحلا:حاتمأبووقال،عليهيتابعلا:البخاري

المنير":البدر"انظرهالملقنابنوصححهالمنذريوحسعه.وغيرهموالدارقطني

/6(-3670.)37

"أبي".:الاصل)3(
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.ببلدهالانسانتعريفمنفهذا.بالكوفة(1)حريثبنوعمرو

بيتلىإيسافرأنمثلبها،ليعرفأخرىمدينةلىإالسفرفأما

فهذابها=ليعرفالمساجدمنوغيرهما!شيمالنبيمسجدأوالمقدس

غيريحجبيمقجنسمنفانه؛المسلمينباتفاقمشروغاليسحرام

العتيق.البيت

فإن،ذلكمنأعظمفهذاالقبور،بعضعند)2(للتعريفالسفرماو

ولامشروعاليسالقبورلزيارةالسفرأصلفإن؛وشركبدعةهذا

بلاالوفاءعليهيجبلمذلكنذرلوولهذاالعلماء،منأحداستحبه

إتيانهيجبفانهالمقدس،بيتإتياننذرمن)3(بخلاف؛الائمةبيننزاع

الاخر.فيويستحبالقولينأحدفي

فيهفرخصالقبور،لزيارةالسفرفيالمتأخرونتنازعولكن

إنهقالوا:حتىوغيرهما،عقيلوابنبطةكابن،اخرونوكرهه،بعضهم

تشدلا":قال!فيالنبيلانفيه؛الصلاةقصريجوزفلامعصيةسفر

القبور؛لزيارةالرحالشديشرعفلامساجد")4(.ثلاثةالىالاالرحال

شيبةبياابنمصنفمنوالقمعحيح،تحريف"حرببنعمر":الاصل(1)

.(051)2/:و"الاقتضاء"(،41)474

".عنده":الاصل2()

"ما".:الاصل)3(

يجه.تخرتقدم(4)
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ولاالشامفتحواأنبعدلا-والتابعينالصحابةمنأحديكقلمولهذا

قبورمنغيرهولاالسلامعليهالخليلقبرزيارةلىإيسافرون-ذلكقبل

بل.بهاسويليلةذلكمنشميئالمجي!النبيرارولا،بالشامالتيالانبياء

ببيتركعتينصعلىالاسواء،ليلةصلىأنه".الصحيح"فيثبتالذي

)1(.المقدس

فيه،فصلفانزلإبراهيمأبيكقبرهذا":فيهقيلالذيلحديثوا

له.حقيقةلاكذبفيه")2(فصلانزلعيسىخيكمولدلحمبيتوهذا

ولمإليهدخلواأو،الشاميسكنونالذين!يواللهرسولوأصحاب

شيئايرونيكونوالم،وغيرهعنهاللهرضيالخطاببنعمرمعيسكنوه

بنعمرعقثبتبلالانبياء،لىإالمضالمحةوالاثارالبقاعهذهمق

مكانايتخذونقومافرأىسفرفيكانأنهعنهاللهرضيالخطاب

لمج!،اللهرسولفيهصلى)3(مكانهذافقالوا:هذا؟ما:فقال،فيهيصلون

أتريدون!ر!اللهرسولفيهصلىومكان:فقال.فيهالصلاةنريدفنحن

منبهذا،قبلكمكانمنهلكإنمامساجد!انبيائكمآثارتتخذوا)4(أن

عنه.اللهرضيانسحديثمن()162مسلماخرجه(1)

عواميشكلاشيءوهذا:وقال(1/791):"المجروحين"فيحبانابنأخرج)2(

للمصعف.352(2/):"الاقتضاء"وانظر.موضوعانهلحديثااصحاب

."مكانا":الاصل)3(

."تتخذون":الاصل(4)
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فليمص)1(.وإلافليصلفيهالصلاةأدركته

مقشيئاالصحابةيتخذ)2(ولم،الخلقأفضلع!يومحمدونبينا

غاريزورونيكونواولمالمساجد.منبناهماغيريزارولامسجدا،اثاره

قولهفيالمذكورثورغارولا،الوحيفيهعليهنزل75[]قالذيحراء

مكانولا[.04:]التوبة(الغارفيهماإذاشيز>ثاكت:لىتعا

ذلك.مثالو،فيهحوصرالذيالشعبولا،ولادته

شرعهمااثارهمقاتخذواإنما؛السلامعليهالخليلإبراهيموكذلك

إتزهمئقاممنتخذوا>و:فيهاللهقالالذيومقامه،المناسكمنلهمالله

به.يتمسحونولاالمقاميقبلونيكونوالمأنهممع[.125:]البقرة(مصلى

،والابتداعالهوىعلىلاوالاتباعالتوقيفعلىمبناهاوالعبادات

بهياذنلمماالدلىمنلهمشرعواشر!والهمم>:لىتعاقالكما

استلملماعنهاللهرضيالخطاببنعمرقالولهذا21[.]الشورى:(لمحه

نيولولا،تنفعولاتضرلاحجرأنكلاعلمنيإواللهالاسود:لحجرا

)3(.قبلتكمايقبلك!ماللهرسولرأيت

87-)صعنها"لعهيو"الباعفيوضاحبن1و)7632(،شيبةابيابناخرجه()1

281(./)1:""الفتاوىفيالمصنفوصححه88(.

.يتخذوا"":الاصل(2)

.(0271)ومسلم(،51)79البخارياخرجه)3(
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ليستتعنهاللهرضيعليلىإالمنسوبةوالزيارةلحديثاو)1(هذا،

ثابتة.

عليهاللهكلمالذيالطورلزيارةسافرمنعلىالسلفنكر)2(وقد

منبغيرهفكيف)3(.المباركةوالبقعةالمقدسالواديوهو،موسى

لفظ)4(!يطالنبيعنيثبتلم!ي!النبيقبرإنحتىالانبياء؟مقامات

لى:تعالقولهموالمحقةوالسلامعليهالصلاةعنهصحوانما؛بزيارته

ولقوله56[.:]ا!حزاب<تتمتليماوسلمواعلتهصهلوالذفيءامنوا>يايها

علييسملمرجلمنما"داود")5(:أبي"سننفيالذيلحديثافي!ي!

دود")6(أبيلمشن"وفي."السلامعليهأردحتىروحيعلياللهر!الا

وليلةالجمعةيومالصلاةمنعليأكثروا":قالانهالسلامعليهعنه

ثبت.1ماولعلها([في":الاصل(1)

".انك":الاصلفيهـسمها)2(

بصرةبيابنبصرةلقيرجعفلماالطور،لىإذهبلماهريرةبياقصةفييعني)3(

إليهتخرجانقبلأدركتكلو:فقالالطور،مق:فقلتاقبلت؟أينمق:فقال،الغفاري

.".مساجد.ثلاثةإلىإلاالمطيتعمللا":يقولييه!حاللهرسولسمعت،إليهخرجتما

وغيرهم.(7722)حبانوابن(،0341)والنسائي(،4238)8حمدأأخرجه

."لفظا":لأصلا(4)

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمق2(0)43رقم)5(

السنق":الاصلفيووقع.عمهاللهرضيوسبنأوسحديثمق(01)94رقم)6(

داود".بيا
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تعرضكيفاللهرسوليا:قالوا.علي"معروضةصلاتكمفانالجمعة

نأالأرضعلىحرماللهإن":قال،بليت:أي؟أرمتوقدعليكصلاتنا

الانبياء".أجسادتاكل

:قالأنه)1(يروونمامثل،الناسبعضيرويهاالتيالاحاديثماو

منو"")2(.لجنةااللهعلىلهضمنتواحدعامفيأبيوزارزارنيمن"

موضوعة،مكذوبةحاديثفهيذلك-ونحو...")3(اليسعوزارزارني

ومن،تيحيافيزارنيفكأنماتيممابعدزارنيمن":فيهاللفطوكذلك

فقديزرنيولمحجومن،الجنةاللهعلىلهضمنتتيممابعدزارني

..)4(".
موضوعه.بلصعيفةالاحاديثهذهوكل.لي.

النبيقبرزرت:القائليقولأنالعلمأهلمنوغيرهمالككرهوقد

همالذين،المدينةأهلعندبدعةكاناللفظهذاأن)5(يبينوذلك!ع!؛

يكنلمولهذا.لقدرهتعظيماشدهمو!ي!،اللهرسولبسنةالناسأعلم

."يرون":لاصلا(1)

2(.19)ص"الفتاوى".موضوعباطل:فقالالنوويعنهسئلوفدمسندا،أجدهلم2()

.(2312/):"الشويعةتنزيهو"76(،)ص"لموضوعات1تذكرة"وانظر

.أجدهلم)3(

":الكامل"فيعديوابن73(،)3/":المجروحين"فيحبانابنأخرجه(4)

الثقاتعنتييا":حبانابنقال،شبلبنالنعمانترجمةفي0وغيرهما(41)7/

".لمقلوباتباالاثباتوعن،بالطامات

.!"تبيين":الاصل5()
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نبي،غيرولانبيقبرمحلىلايزار،مشهدوالتابعينالصحابةعهدعلى

ولاالعراقولااليمنولاالشامولالحجازبالا؛إليهيسافرأنعنفصلا

.القرونخيارانقراضبعدالامورهذهحدثتوإنما،المشرقولامصر

فيكماالامور،هذهعنالنهيلمجموالنبيعنثبتقدلانهوذلك

الذيمرضهفيقالانهعنه76[]ق[)2(]عائشةعن")1(الصحيحين"

يحذرمساجدانبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهوداللهلعن":فيهمات

يتخذانكرهولكن،قبرهلأبرزذلكلولا:عائشةقالت.فعلوا"ما

مسجدا.

يموتانقبلقاللمجيوالنبيأنجندبعن")3(مسلم"صحيحوفي

فلاالامساجد؛القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"ان:بخمس

"هذلكعنأنهاكمفانيمساجدتتخذوها

الناسشرارمنإن":قالانهعنه"حاتمبيا"صحيحو"المسند"وفي

.(4مساجد")القبوريتخذونوالذينأحياء،وهمالساعةتدركهممن

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن(52)9ومسلم(،0913)البخاريأخرجه(1)

تحريف.،"حاتمبيا":الاصل2()

)3(()532

منوغيرهم)978(خزيمةوابن(،5232)حبانوابن384(،4)حمداأخرجه(4)

وقال،حبانوابنخزيمةابنصححهلحديثوا.عنهاللهرضيمسعودابنحديث

جيد.بإسناد286(:)2/الاقتضاء":"فيالمصنف
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:فقالالمشاهددونالمساجدإلاكتابهفيلىتعااللهيذكرلمولهذا

المشاهد.:يقلولم18[.:الجن1أ!صا(للهمعتدعوفلاللهلمشجدنو>

قامولاخروائيومباللهامنمنللهمشجدير!نما:وقال

منيكونواأنأولبهكفعسىأللهإلانحشولصالزكؤةوءاقألضلؤة

يذكرأنللهمشإفنعممناظلمومق>:وقال[.18:التوبة1<المفتديى

خالفايروبرلاإيذظوهاأنلهمماكانأؤلنكخرابهةفىوسعي-اسمهفيها

مثالو114[.البقرة:1<عظيمعذالبالأخرةفىولهمخزىٌلدجمافيلهم

ذلك.

فيها؛بالعبادةيقصدونهابقعةلهمليسأنهم:الاسلامدينصلو

ولانبىثرولابجبلمغارةقصددينهممنفلبسمسجدا.يكوننإلا

العموموبحكممسجدا.لهمكلهاالارضجعلتولكن،ذلكغير

إلابقعةتخصبصقصدعيرمنشاءواحبثيصلواأنفلهموالاباحة

.والحماموالمقبرةالابلكاعظانعنها)1(المنهيالمواضع

يتخذوانوقبر،علىيبتنوهاانعلبهماللهحرمقدالمساجدثم

لانذرن>وقالوا.لىتعاقالكما،الشركاصولمنذلكفانمسجدا؛المبر

ولاوقدأصلوأكثيرا!ودنثراويعوقيغوثولاسواعاولاوصاؤلاتذرنءالهمتم

كانواهؤلاء:السلفمنطائفةقال23-24[.:نوح1ضنلأ<إلايزدالظلمين

"."عنه!الاصل(1)
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ثم،تماثيلهموصورواقبورهمعلىعكفواماتوافلمانوحقومفيقوما

فعبدوهم)1(.الامدعليهمطال

بدعية.وزيارة،شرعيةزيارة:وجهينعلىالقبورزيارةكانتولهذا

كانإنوالدعاءالميتعلىالسلاممقصودها:الشرعيةفالزيارة

في!ي!قالكماكافرا،أومؤمناًكانسواءالموتوتذكرمؤمنا،الميت

لي،ياذنفلملأميأستغفرأنفيربياستاذنت":الصحيحلحديثا

تذكركمفانهاالقبورفزوروا؛ليفأذنأميأزورأنفيواستأذنته

.2(")الاخرة

السلام":أحدهميقولانالقبورزارواإذااصحابهيعلموكان

بكماللهشاءإنوإنالمسلمينوالمؤمنينامنالديارأهلعليكم

لنااللهنساللمستاخرين،واومنكممناالمستقدميناللهويرحم،لاحقون

")3(.العافيةولكم

علىالصلاةجنسمن-نبيغيرأوكاننبيا-المؤمنلقبروالزيارة

)5(.جنازتهعلىصليإذاله)4(يدعى،جنازته

عنهما.اللهرضيعباسابنعن(0294)البخاريأخرجه(1)

.ـعنهاللهرضيهريرةابيحديثمن)769(مسلماخرجه)2(

عنه.اللهرضيالحصيببنبريدةحديثمن)759(مسلماخرجه)3(

الاصل.فيكذا()4

الاصل.فيتكررت"جنازتهعلىصلىإذاله"يدعى؟عبارة(5)
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المشركين،النصارىزيارةجنسفمن:البدعيةالزيارةوأما

التمسجأو،منهالحوائجطلبمثل؛بالميت77[]قالاشراكمقصودها

ولابهاللهيأمرلمونحوهوهذا.ذلكونحولهالسجوداو،وتقبيلهبقبره

السلفمناحدكانولا،المسلمينأئمةمنأحداستحبهولا،رسوله

.غيرهعندولالمجم)1(قبرهعندلايفعله

!مالنبيقبرلىإياتونيكونواولمواستسقوا،أجدبواقدبل

أنهم"الصحيح"فيثبتبل.غيرهولاالوقتذلكفيلاعندهيدعون

إذاإنااللهم:فقالبهماستسقىعنهاللهرصدعمرعهدعلىأجدبوالما

فاسقنا،نبينابعمإليكنتوسلوإنافتسقينا،بنبيناإليكتوسلناأجدبناكتا

فيُسقون)2(.

فلما،وشفاعتهبدعائهوجلعزاللهلىإيتوسلونحياتهفيفكانوا

.العباسبدعاءيتوسلونبقواجميممات

ولا،غيرهولانبيلاحلقهمنبأحداللهعلىيقسمونيكونواولم

نبياكانسواء،غائبولابميتيستعينونولاغائبا،ولاميتايسالون

لقوله:تحقيقاشيئا؛اللهغيريسألونلافصلاوهمكادبل.نبيغيرأو

لابن!مالنبيوقاله8[-7:]الشرح(فارغبرئكرإك!فآنصثفإذافرغت>

."لقبرا":لاصلا(1)

من(0101)البخاريأخرجهلحديثوا".فسيقون":لىإالاصلفيتصحفت2()

عنه.اللهرضيأنسحديث
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.(1")باللهفاسعتعناستغنتواذا،اللهفاسالسالتإذا":عباس

فلايدهمنالسوطيسقطكانالصديقبكرأباأنالمسند")2("وفي

الناسأسأللاأنأمرنيخليليإن:ويقول،إياهناولنيلاحد:يقول

لاأنلمجم:النبيوصاهمممنوغيرهالاشجعيعوفكانوكذلكشيئا.

شيئا)3(.الناستسأل

يعبدوهنو،اللهإلاالناسيعبد)5(لاأنالدين)4(جماعلانوهذا

قولهفيعياضبنالفضيلقالكما،بالبدعيعبدوهلاشرع،بما

اخلصه:الفضيلقال2[:]الملك(اييئأخسنعلا"!رلبفوكئم:وجلعز

كانإذاالعملإن:قال؟أصوبهوماأخلصهماعليباياقالوا:.صوبهو

لمخالصايكنولمصواباكانوإذا،يقبللمصوابايكنولمخالصا

نأ:والصواب،للهيكونأن:والخالصصوابا،خالصايكونحتىيقبل

ابنعنكثيرةطرقمنوغيرهما)9266(حمدو2(،15)6الترمذيأخرجه(1)

فيرجبابنإسنادهوحسن.صحيححسن:الترمذيقالعنهما.اللهرضيعماس

3(.1)ص"الاقتباسنور"

()25(6).

35(،194)شيبةبيأابنأخرجهذرأباأوصىوكذلك(.01)43مسلمأخرجه)3(

)22835(،أحمدأخرجهثوبانوصىو2(.21)2/:"الكبير"فيوالطبراني

.()1837ماجهوابن

تحريف."،جماعإ":الاصل(4)

المولف.أسلوبمنليس!تلكن،وجهولها)يعبدوا":الاصل)5(
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)1(.السنةعلىيكون

)2(.الموضعهذاغيرفيمبسوطةالمسائلوهذه

منهيدلكفإن،الزينةمظهراتالصمماجدلىإالنساءخروجواما

خروجهنماو.لجماعةاصلاةلىإخارجةكانتإذا؛الائمةباتفاقعنه

مع)3(ذلكوأمثالالمقدل!!ببيتالتعريفمثل،المبتدعةالمجامعفي

بيهاولالزوجهاوليس،عدةوجوهمنمنكرفهذا؛والطيبالزينةإظهار

عنفصلاذلكمنيمنعوهاأنعليهمبلذلك،منتمكينهانحوهماولا

دلك.علىإعانتها

سفر)5(غيرمنموسمغيرفيالمقدس)4(لبيتالمراةزيارةماو

بذلك.باسفلا

!!!

59(.)8/:الاولياء"حلية"فينعيمأبوأخرجه(1)

2-275(.267/):الاقتضاء""انظر2()

أثبت.ماوالصواب،"من":الاصل)3(

."لبيتا":الاصل(4)

أثبت.ماولعله،"سر":الاصل)5(
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المنصورالمتوجهعسكرفيمسألة

هـ715يمينةالعلبيةالثغورإد



3

-



العسكرفيمسالة

النيةما،أجمعينعنهماللهرصيالدينأئمةالعلماءالسادةتقولما

سنةالحلبيةالثغورإلىالمنصورعسكرفيهايخرجالتيالغزوةهذهفي

يسفرالنيةتكونقهل،شرعيةغزوةأنهاالأمروليوذكر،عشرةخمس

جدأوقاتفيالجمعيجوزوهللا؟أمقيه،القصريستحبفهل،طاعة

هذه؟والحالةذلكلنابينواالسير،

لله.لحمدا:الجواب

راتبة،سنةللمسافروالقصرالقصو،فيهيجوزطاعةسفرهونعم

الظهريصل)1(لمقصرا،إلاسفرهفييصلييكنلم!شيمالنبيفإن

عارضة،رخصةفهولجمعافأما.قطأربعاال!سفرفيوالعشاءوالعصر

كما،الحاجةعنديجمعوانما،الاوقاتغالبفييجمعيكنلمفانه

إذاوكانالسير)2(،بهجدإذايجمعكانوكما،ومزدلفةبعرفةجمع

نزلثمالعصر،وقتلىإالظهرأخرالشمسترتفعأنقبلسافر

إلالجمعاعنهنقلفماالسفرفينزولهحالفيماوجمعاهفصلاهما

.واحدةمرة

التطوعيصليوكانالفجر،وركعتيالوتر،ال!سفرفييصليوكان

."يصلي":الاصل(1)

خطا.،بالسير""أجد:الاصل2()
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الكعبةجهةسيرهجهةسواء،بهتوجهتوجهايقبلراحلتهعلىوغيره

غيرها.او

نيةفيهلهكانمنبلمحرما،سفراليسلانهالسفرفيالقصرجازوإنما

أفضلمنذلاشكان=الشرعيلجهاداوقصد،اللهوجهبهرادو،لحةصا

الدينليكونالاسلامشريعةعنالخارجينالعدوجهادلانوذللش،أعماله

الشرعية.الاعمالأفضلمنالعليا=هياللهكلمةتكونوحتى،للهكله

منوالروافضوالنصارىالتتارقهرفيإ1(المسلمينوسعي197[

ورسوله،للهمحاربونهؤلاءفانإ2(،والعباداتالطاعاتأعظم

يتكلمونوالروافضالتتركانوإن،وسبيلهاللهشريعةعنخارجون

منبجهادورسولهاللهأمرفقد،الاسلامببعضويتظاهرونبالشهادتين

مابقىوذرواللهاتقوءامواائذيفياايفا>:لىتعااللهقال.منهمخيرهو

(ءورسولهاللهمتبحربغذنوتفعلوالتمفان!مؤضمنيهتانكنتمالربوامن

الطائفأهلوكان،القرانفياللهحرمماأحرموالربا278-927[ه]البقرة

لاقالوا:أن!إلا،الشريعةوسائروالصلاةالصياموالترمواأسلمواقد

إ3(.ورسولهاللهيحاربونأنهموأخبر،بجهادهماللهفأمرالربا،ناع

تحريف.،"فيمن":لاصلا(1)

0(العباداتفي":الاصل)2(

"اسبابفيالواحديطريقهومن)2668(،(مسنده"فييعلىأبواخرجه)3(

.(212-112)ص"لنزولا
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مع،بمحاربتهماللهأمرقدالربا،عنينتهوالمالذينهؤلاءكانوافان

المسلميندماءيستحلبمنفكيف،المتعاقدينبرضايؤخذمالالرباأن

لاالاسلامودين1(فطاعتهم)؟ودنياهمدينهموإفساد،موالهمو

.يجتمعان

لابيالخطاببنعمرقالارتذمن]و[ارتذلمجي!النبيتوفيولما

الناساقاتلانامرت":لمجي!اللهرسولقالوقدالناستقاتلكيفبكر:

منيعصمواقالوهافاذا،اللهرسولنيوا،اللهإلاإلهلاأنيشهدواحتى

لمأبكر:ابولهفقال)2("اللهعلىوحسابهمبحقها،إلاوأموالهمدماءهم

كانواعناقا)3(منعونيلوواللهحقها،منالزكاةفانبحقها""إلا:يقل

نأإلاهوفماعمر:قالمنعها.علىلقاتلتهملمجي!اللهرسوللىإيؤدونها

)4(.الحقأنهفعلمت،للقتالبكربيأصدرشرحقداللهأنرأيت

ثبتوقد،الزكاةيؤديلالكونهمسلماكانمنالصحابةقاتلفقد

يحقر":فقالالخوارجذكرأنهوجهغيرمق!ي!النبيعنالصعحاجفي

تهم،قراءمعوقراءته،صيامهممعوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكم

يمرقكماالإسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقرآنيقرؤون

المعنى.بهايستقيمولا"وطاعته":الاصلفيالعبارة(1)

الاصل.فيتكررت"اللهعلىوحسابهمبحقهاإلا")2(

للحديث0اخرلفطوهو:أقول5عقالالعله:الاصلهامشفيعلق)3(

عنه.اللهرضيعمرحديثمن2(0)ومسلم(،0041،)9913البخاريأخرجه(4)
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اللهعمدأجزاقتلهمفيفاد،فاقتلوهملقيتموهمأينما،الرميةمنالسهم

)1(."القيامةيومقتلمملمن

بقتالهم؛ك!ي!دالنبيأمروقراءتهموصلاتهمصيامهمكثرةمعفهؤلاء

المسلميندماءواستحلوا،المسلمينجماعةعنخرجوالكونهم

وعلي.عثمانفييطعنونوإنماوعمر،بكرأبايكفرونولا،موالهمو

وعاونوهم،والنصارىاليهوديعاونونفإنهمهؤلاء؛منشروالروافضة

النبوةبيتقتلعلىفاعانوهبغداد،لىإقدملماهلاوون)2(مع

نوبةبالشاموالنصارىاليهودعانواو،المؤمنينمنوغيرهمالعباسيين

أعظمالمسلمينعلىضررهمأنريبولا،ذلكوغير،وقازانهلاوون

التتر.ضررمن

والله،الشريعةبسائريلتزموالمأسلمواوإنفإنهمالتتارما108[و

الممتنعةالطائفةكانتفإذالله،كلهالدينيكونحتىلجهادباأمرقد

،نصومولانصليقالوا:ولويصلوا،حتىقوتلوا،تصليولاتتشهد

وقد.عنهاللهرضيعليحديثمن(01)66ومسلم0396(،)البخاريأخرجه(1)

.تقدم

وهوبدونهاتيوسيا،أولهفيبهمزة"أهلاوون":الموضعهذافيالاصلفي)2(

الهلاوونية"وللمصنف.التتارملكهولاكوبهوالمقصودالمصادر،فيكذلك

شيخلسيرةلجامع"اانظر."التتارملكلسانعلىوردجواب[الهلاكونية]أو:

.3(592،55)ص"لإسلاما
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يحجواحتىقوتلوا،نحجولا()1نصومقالوا:ولو.يصومواحتىقوتلوا

ولا،ورسولهاللهحرممانحرمولاالفرائضنؤدي:قالواولو،البيت

ولو،ذلكعلىقوتلواذلك،ونحو،الفواحشأوالخمروالربانحرم

علىقوتلوا،ورسولهاللهبيننايحكمولابالياساق)2(بيننايحكمقالوا:

لاالذينالمسلمينونعاديالكفار،منجنسناليلواقالوا:ولو.ذلك

ذلك.علىقوتلوايطيعونا،

حتى،كثيرةامورالاسلامشريعةعن)3(الخروجمنفيهموالتتار

قتليوجبهذاومثل،أخيهببنتوتزوجالرفضأظهرقدملكهمإن

":السنن"فيكما،قتل)4(أبيهامراةتزوجمنبل،الائمةباتفاقمستحله

فأمره،أبيهامراةتزوجرجللىإنيار)5(بنبردةابابعث!يمالنبين

خطأ."لصومأ":لاصلا(1)

دستوروهو.أثبتماب1والصو."بالياسان":وتحتمل،الاصلفيمحررةغير)2(

تاتيمغوليةكلمةوهي)ياسا(،ايضاعليهويطلق.بهيحكمكانالذيخانجنكيز

والفارسية،العربيةالكتبفيمختلفةبصوروتكتب،وقانونوقاعدةحكمبمعنى

338(،)ص"التاريخفيالمغول"انظرويسق(.وياساقويساقوياسه)ياسا

.(1-61162/)17:"والنهايةالبدايةو"(،04-7048)35/:"الفتاوىو"

خطاه،"لخوارحا":الاصل)3(

ثبت.مالصواب1و،نيالثاالموضعفيوكذا"ابنه":الاصل(4)

لحديثهامصادرمنوالتصحيح،تحريفدينار"":الاصل()5
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؟!اخيهبنتتزوجبمنفكيف)1(.مالهخمسياخذنو،بقتله

وأموالهمالمسلميندماءتعصمانجهادهمفيالواجبولكن

لهم.معاوناكانمنإلايقاتلولا،بلادهمفيالذينوحريمهم

اهلانكما،مسلمونفإنهمالشرقبلادعلىالاغارةتجوزولا

لماالشاماهلقهرواكماالعدو،يشهدهم)2(ولكن،مسلمونالشام

حتىالشمريعةعنالخارجةالدولةمنإنقاذهمفالواجب،عليهمدخلوا

والسنةبالكتابويعملالعليا،هياللهكلمةوتكون،للهكلهالدينيكون

لمامنهمالشامبلادلانقاذمصرمنالعسكرخرجكما،الامكانبحسب

عليها.استولوا

حقها،بغيرموالهمولدمائهموتعرضالمسلمينعلىاغارومن

فيلمخلوقطاعةلافانه،بذلكيأمرلمنطاعةولاظال!!معتد،فهو

أعلم.لىوتعاسبحانهوالله.اللهمعصية

!!!

رضيعازببقالبراءحديثمن2(06)7ماجهوابن(،1362)الترمذياخرجه(1)

ععه.اللهرضيإياسبنقرةحديثمن26()80ماجهابنوأخرجه.ععهالله

."يقهرهم":ولعلها،كذا(2)
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الديقتقيالمث!دخمكاتبةمهورة

لإجينالدفي[لمفصورحسا!رالملكللمم!لطاق

وستمانةوتسيئثماقسنة



؟



الرفجصالرتج!إلى

امرووليالمسلمينسلطانإلىتيميةابنأحمدالداعيمن

أيده،وسنتهالدينفرضبإقامةأمتهفي!بعاللهرسولنائب،المؤمنين

جميعبهويقيموالاخرة،الدنياأمروللمسلمينلهبهيصلحتأيتداالله

إنلذين>:تعالىاللهفولفييدخلحتى،والظاهرةالباطنةالأمور

يائمعروفوأمروأالز!ؤةوءاتؤاالصلؤةتامولأرننفيئكنهم

لحج:41[.لائر<]عقبةوللهلمنكرعنونهو

ظله:الاظللايومظلهفياللهيظلهمسبعة":!م!والنبيقولوفي

معلققلبهورجل،وجلعزاللهعبادةفينشأوشاب،عادلامام

اجتمعااللهفيتحاباورجلان،اليهيعودحتىمنهخرجاذالمسجدبا

امرأةدعتهورجل،عيناهففاضتخاليااللهذكرورجل،عليهوتفرقاعليه

تصدقورجل،لمينالعارثاللهأخافاني:فقالوجمالمنصبذات

")1(.يمينهتنفقماشمالهتعلملاحتىفأخفاهابصدقة

منأجورمتلالأجرمنلهكانهدىإلىدعامن"!يم:قولهوفي

شيء")2(.أجورهممنينقصانغيرمن،تبعه

عنه.اللهرضيهريرةبياحديثمن(3101)ومسلم66(،0)البخاريأخرجه(1)

.تقدموقد

.تقدموقدهعنهاللهرضيهريرةبيأحديثمن2674()مسلمأخرجه2()
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الخيرمنفيهفجعل،السلطانفيالامةدعاءاللهاستجابوقد

نأالمسؤولوالله،غيرهعلىبهفضلهماالامةقلوببهشهدتالذي

كلعنهيدفعحتى،وتاييده]89[اللهمعونةلىإاللهخلقأفقرفانه،يعينه

العظيم.العليباللهإلاقوةولاحولولاخير،كلإليهيجلبوضر،

برمرسوموإنفاذ،اللهسلطانإقامةفيالسلطانأمروصلاح

أربعةفيالتمكينأهلصلاحجعلسبحانهفانه،كتابههوالذيالعالمين

المنكر.عقوالنهي،لمعروفباوالامر،الزكاةوإيتاء،الصلاةإقام:اشياء

طاعته،وأهلوحاشيتههو)1(جميعهمواقيتهافيالصلاةاقامفاذا

التيبالعقوبةذلكفيتهاونمنوعاقب،الرعيةجميعبذلكوأمر

الاصل.هذاتمفقد،اللهشرعها

به،واستغاثالسحوفيربهناجىفاذا،لىتعااللهلىإمضطرإنهثم

مناللهاعطاه"استغيثبرحمتكنتإلاإلهلاقيومياحييا":وقال

)2(.اللهإلايعلمهلاماالمكنة

أعظمفمن،الزكاةجنسمنهولخلقالىإيوصلهوخيرنفعكلئم

وإغائة،لمظلوماونصر،لحاجاتاوقضاء،الفاقاتسد:العبادات

العدلمنورسولهبهاللهأمربماالامروهو:،بالمعروفوالامر،الملهوف

والسنة،الكتابحكمباتباعالاموروولاةالبلادنوابوامر،والاحسان

."جماعة":ولعلها،كذا(1)

.(2484/):(السالكينمدارح"و(،4/402):لمعاد"ازاد"انظر(2)



ورسوله.عنهاللهنهىعماالنهيالمنكر:عنوالنهي.اللهحرماتوتعظيم

)1(،والمنجموالكهانالعرافإتيان:ورسولهعنهاللهنهىومما*

أربعينصلاةلهاللهيقبللمشيءعنفسالهعرفاأتىمن":لمجمالنبيقال

")2(.صحيحه"فيمسلمرواه.يوما"

منشعبة[اقتبسالنجوممن]علمااقتبسمن"لمجي!:النبيوقال

)3(.صحيحبإسنادوغيرهداودابوهرو.زاد"مازادالسحر،

)4(المؤمنونوعبادهاللهيشكرهبمابالشامالامرليولىإتقدموقد

منعومن،والطرقاتلحوانيتبالجلوسامنومنعهمهؤلاءإبطالمن

عليهويتتدلواربهمالخلقيعبدحتى،المسكرةلحشيشةواالخمر

.(5*)ويستعينوه

منفيهكانالاسملام،بلادعامةفيبذلكاللهأيدهالسلطانتقدمفاذا

بمايوفقهوالله،اللهإلايعلمهلاماوللمسلمينلهوالآخرةالدنياصلاح

.ويرضاهيحبه

الاصل.فيكذا(1)

ه!النبيازواجبعضعن223(0)2()

واحمد)3726(،ماجهابنوأخرجه.منهالمعكوفينبينوما93(0)5داودابو)3(

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمنوغيرهم2(000)

ه"لمؤمنينا":الاصل(4)

".الفتاوى"فيليس*-*بينما)5(
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والدواء[)1(الداءفي]مسالة

)2(.الحمدلله

تحكممندواءما)3(:الجنةوأثابهعنهاللهرضيالإسلامشيخسئل

غلبفيمنالعملوماالخبال،عليهتسلطفيمنالاحتيالوماالداء،فيه

عليهسطتفيمنالحيلةوما،التوفيقلىإالطريقوما،الكسلعليه

عليهغلبالادكارراموإن،هواهمنعهاللهلىإالتوجهقصدإن؟الحيرة

)4(.الفشليطاوعهلميشتغلأرادوإنالافتكار،

)5(السكرانهوبلصاحيحيرانأوقاتهفيفتراهلهوىاغلب

الهجرانوتواصلأسبابهتفرقتللحبيبقربارامإن

يعانالغناءوعلىالغنىيجدعلهوالمعارفالأقاربهجر

يهانيستجيرمنبهم)6(أكذاوتوانياحيرهيإلاازدادما

(-01/136137):"الفتاوىمجموع"فيالمسالةوهذههللتوضيحالعنوان(1)

برمتهالسؤالنصمنهاوسقط.".الليلاخرمثل":قولهمنتبدا،ناقصةلكنها

.لجواباوبعض

العالمين.رب:زيادة()ب2()

الاسم.بدون(و)ج"عليهاللهرحمةتيميةابنالعباسأبو"(:)ب)3(

.5"معنافيوقيل":وبعده"الكسل")ب(:)4(

)ب(.فيليسالبيتهذا)5(

."بهماكرا"و)ب(:،"الذي"(:)1،ج)6(
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عنه:اللهرضيفاجاب

،(1سمبحانه)اللهلىإالتضزعودوام،لىتعااللهلىإالالتجاءدواوه

)3(مظانفيالدعاءويتوخى،الماثورةالأدعيةيتعلمبان)2(والدعاء

وفى)4(،سجودهوفي،والاقامةالأذانوقاتو،الليلاخرمثل؛الاجابة

.الصلواتدبار

]79[إليهتابئماللهاستغفرمنفانهالاستغفار؛ذلكلىإويضم

مسمى.أجللىإحسنامتاعامتعه

ماعلىوليصبر،النومووقتالنهارطرفيالأذكارمنورداوليتخذ

منه،بروجاللهيؤيدهانيلبثلافانه،والصوارفالموانعمنلهيعرض

الصلواتمنالفرائضإكمالعلىوليحرص.قلبهفيالايمانويكتب

حوللا"هجيراه)5(:ولتكن.الدينعمودفانها،وظاهرهبباطنهالخمس

ويكابد،الأثقاليحملبهافانه)6("،العظيمالعليباددهإلاقوةولا

5)ب(من"سبحانهاللهلىإ"(1)

."وأن":()ب(2)

ه"مظنات...ويترجى")ب(:فيالعبارة)3(

.)ب(قيليست"سجودهفي")4(

تحريف."مجيراه")ب()5(

)ب(فيليست"العظيمالعلي")6(
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.(1)الاحوالرفيعوينال،الاهوال

يعجللممالهيستجابالعبدفإن،والطلبالدعاءمنيسامولا

نوالصبر،معالنصرأنوليعلم.لييستجبفلمدعوتقد:فيقول

)2(جسيممنشيئاأحدينلولميسرا،العسرمعنو،الكربمعالمرج

بالصبر.إلا-دونهفمننبي-الخير

)3(.العالمينربللهوالحمد

!!!

(.)بفيليست"الدرجاترفيع"وينال(1)

(.)بمنوالمثبت""ختم)أ،ب(:)2(

للهلحمدوا،تحياتهزكىووبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام"(:)بتمةخا)3(

ه"وسلموصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،وحده
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العلاجفيالكلاورهأرله!الة





السلفبقية،العلومبحر)1(-الاسلامشيخمثالهوالحلاجفيتكلم

ولسانالعارفينتاج،المتأخرينوقدوةالمجتهدينآحر،الكرام

السلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدالعباسأبوالدينتقي،المتكلمين

وإيانارحمتهبعضللجنةاثابهوعنهورضياللهرحمهالحرانيتيميةابن

ولاحولولا،الوكيلونعماللهوحسبناقدير،شيءكلعلىإنهجمعينأ

المختلفةالطوائفمنالفرق]و[على-لحكيماالعزيزباللهإلا1[1]1قوة

:-الحلاجفياصلهوالسياق-كلامهاثناءفيقالثمطويلا،كلاما

فصل

انهذكرالتيالأقوالأنريبفلا،المعينهذاحقفياللهحكموأما

اعتقدفمن.المسلمينباتفاقكفرالالهيةودعوىالاتحاد،منعليها؛قتل

ولووظاهرا،باطناباللهكافرفهو،المسيحفيالنصارىيعتقدمانفسهفي

نواعو،والزهاداتالعباداتأنواعف!ن؛الناسزهدوالناسأعبدكان

ورسوله.باللهالايمانمعإلاتقبللاوالمجاهداتالرياضات

كفاروالنصارىاليهودأنالاسلامدينمنبالاضطرارعلموقد

عباداتهماللهيقبللاالنصارىرهباننو.الناسأعبدمنكانواوان

العباداتمنمعهمانمع،الاسلامدينعنخارجولىلانهم؛تهموزهادا

أبلغ.هوماوالزهد

ليزولفاصلحتها""هالعلومبحروامثالهلحلأجافيالإسلامشيخ"تكلم:الاصل(1)

اللبس0
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يعبدونالذينالهندكعباد)1(؛الاصنامعبادةفيالمشركونوكذلك

زفادا.عباداكانواوإنالمسلمينجماعب!كفاروغيرهمالابداد)2(

فىسعيهمنرين!اأكلابالاخسرلنئنئئم>قلهل:لىتعااللهقالوقد

رئهثمئايتالددرو!اوليكصنعاثحسنونأخغتحسبونوهئمالذيايخمؤة

.[01-3015:]الكهف<ؤزنالقيمةأيؤمهمنقيمفد1ا!لهمولقابه-محبطت

أهلهم:فقالوقاصأبيبنسعدهؤلاءعنسئل)3(وقد

عنهاللهرضيطالبأبيبنعليعنهموسئل.والزياراتالصوامع

)4(.الخوارجيعنيحروراء.أهلهم:فقال

معصلاتهأحدكميحقر":الخوارجفي(")هالصحيح"فيثبتوقد

لاالقرانيقرؤون،تهمقراءمعوقراءته،صيامهممعوصيامه،صلاتهم

أينما،الرمئةمنالسهميمرقكماالامعلاممنيمرقون،حناجرهميجاوز

".القيامةيومقتلهملمناللهعندأجراقتلهمفيفانفاقتلوهملقيتموهم

بامرعنهاللهرضيطالبابيبنعليالمؤمنينأميرقاتلهموهؤلاء

."دةكعبا":لاصلا(1)

وهو(.951،167)2/:"الاقتضاء"وانظر.ثبتماوالصوابالانداد"":الأصل)2(

)بدد(."القاموس".الصنموهو)بد(جمع

أثبت.ماولعلها"قال":الاصل)3(

0(274-51/524):"الطبريتفسير"فيالاثارانظر(4)

.مد(5)
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هؤلاءكانفإذا،تهموقراءوصيامهمصلاتهمكثرةمعوقتلهملمجيم،النبي

بماالدينأهلعنخرجبمنفكيف،لجماعةواالسنةعنيخرجونهم

الصلالة؟منونحوهمالنصارىعليهفيماودخل،والرسالةالتوحيدفيينا

فانه،يكونأنعسىماذاالعاداتخوارقمنهذا)1(لمثلكانولو

وقد.مفتونضالفانهوظاهراباطناورسولهاللهطاعةيلتزملم[]إن

الكتابعنالخروجمعالعاداتخوارقأنعلىاللهطريقأهلاتفق

[]112الهواءفيطارلوالرجلوأنشيئا،صاحبهاعنتغنيلا)2(والسنة

والنهي.الامرعندوقوفهتنظرحتىبهتغترفلاالماء،علىمشىأو

أحدكمقعدإذا":قالأنه!ي!النبيعن")3(الصحيح"فيثبتوقد

القبر،عذابومن،جهنمعذابمن:أربعمنبادلهفليستعذالتنهدفي

".الدجاللمسيحافتنةومن،لمماتواالمحيافتنةومن

وللأرضفتمطر،أمطري:للسماءويقولاللهأنهيدعيوالدجال

والفضة،الذهبكنوزمعهفيخرجكنوزكأخرجيوللخربة،فتنبتأنبتي

اتبعفمن.العظيمباللهكافرفهوكلههذاومع.يعيشثمالميتويقتل

.الدجالفتنةاصابتهفقد؛خارقمنعنهيظهرمالاجلضلالةفيأحدا

أثبت.ماوالصواب""كمثل:الاصل(1)

مقحم،خطتحتهوما..."تغنيلامفتونضالفانهوالسنة":الاصلفيالعبارة)2(

.السياقيستقيموبحذفه

عنهاهاللهرضيعائشةحديثمن)958(مسلمأخرجه)3(

453



الدخ،:فقالخبيئا"لكخباتقدنيإ"صياد:لابنع!ي!النبيقالوقد

قاعدةوهذه.كاهقألت:أي(")2()1قدركتعدوفلن"اخسا:فقال

الموضع.هذاغيرفيمبسوطة

كالسهروردي؟الاسلامشريعةعنلخارجيناهؤلاءوعامة

التيالسيمياءيتعاطونكانوامثالهمو)3(سبعينوابن،الحلبيالمقتول

التخييل.أنواعمنوهي،مشهورةذلكفيوحكاياتههـاالسحر،منهي

خرقةسبعينولابن.وامثالهلحلاجطريقةلىإيميل!-نفلاسفةوكانوا

.لحلاجبامتصلةالرجالمجهولة

لهكانتالحلاجانونصوصهمالعلماءنقلمناستفاضوقد

قتلوانه،للهليوأنهعلىبمخارقهيستدلأنلاحديجوزفلا،مخاريق

مقدماتثلاثعليهويبنيهذا،يفعلمنالجهالمنكثيرافإنمظلوما.

باطلة:

.كراماتلهكانتانهأحدها)4(:

لله.ليوالعاداتخرقهيالتيالكراماتصاح!ان:والثانية

الثلاثةفهذهخيرا.إلايعملولاحقاإلايقوللااللهليو:والثالثة

.يعلو"فلن..حعيالكجعاتقد":الاصلفيالعصتحرف()1

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن392(0)ومسلم(،4135)البخارياخرجه2()

تحريف.."سفين"ابن:الاصل)3(

الاصل.فيكذا)4(
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أمثاله.وحقحقهفيباطلة

منكذبايكونيحكىمافأكثر،كراماتلهكانتأنه)1(،الاولىأما

كانأنهالحلاجأخبارفي)2(الناسذكركماوالمخاريق،لحيلاباب

منهكانوماكذبا،العاداتخرقمنيدعيهمافيكون،مخاريقصاحب

ما،الفاسدةوالاحوالوالعينكالسحر،الأسمبابمنلهكانصدفا

الله.أولياءكراماتجنسمنيكونأنعنيخرجه

خرقلهكانمنكلليسأنهوهو،الثانيةالمقدمةفساديظهروبهذا

مثاله.وكالدجال،للهوليايكونعادة

يجوزبلمعصوما،يكونأناللهوليئشرطمنفليس،الثالثةوأما

اللهرسولإلاويتركقولهمنيؤخذواحدوكل،والذنوبلخطايااعليه

!رو.

نإ>الآ:لىتعاقولهفيلىتعااللهذكرهمالذينهماللهوأولياء

وكانواءامنوا!الذيفيحزنونهمولاعليهملاخوفاللهولا

وتركالواجباتأداء:هيوالتقوى62-63[0:]يونس(يتقوت

توبةمعوكبيرة[1]13اصراربلاصغيرةمعهايكونوقد،المحرمات

.واستغفار

.(نوأ":لأصلا(1)

!"لتاا":لأصلا(2)

455



دينيخالفقولاقالأو،ذلكاعتقدفمن،ذلكعرفواذا

نيإ:قولهمثل،وأمثالهالحلاجعليهقتل*1(الذيالاتحادمن؛الاسلام

لدينمخالفاكانوإن،يقولمايعلمعاقلاإن،ذلكونحو،اللهأنا

عقلهعلىغلبقدكانوإنوظاهرا.باطناكافرأنهريبفلا-الاسلام

الفتنفيوقعهوكالسكرانفجعل،عليهوردحالأومزاجهلفساد

فإلىمأثوما،يكنلم]و[فيهيعذربسببعقلهارتفعفهذا=والاصطلام

"*2(.يفيقحتىالمجنونعنالقلمرفع":قال!مروالنبي

يكونكمامعذورا،كان،ونحوهالقرانلسماععقلهزوالكانفإذا

معذورا.بالمرضعليهالمغمى

زالكمنعنه؛المنهيكالسماعمحظور،بسببعقلهزوالكانوإن

تلكفيبالكفرتكلمإذاوهذالحشيمث!.والخمركامحرمبشربعقله

لكن،السكرانفيللعلماءمشهورينقولينعلىيكفر؟فهلالحال

يكفر.لاانهالاظهر

"!قتلىالذيالاتخاذ":الاصل(1)

ماجهوابن3(،432)والنسائي93(،)89داودوأبو2(،4964)حمدأاخرجه2()

عائشةحديثمنوغيرهم95()2/:لحاكموا(،1)42حبانوابن2(،140)

وله.مسلمشرطعلىلحاكما9،حبانابنصححهلحديثوا.عنهااللهرضي

،(162)4/:(الرايةنصب"انظر.قتادةوابيطالبأبيبنعليحديثمنشواهد

.(2)79لارواء"او"
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وسببكالخمر،يشتهىبسببعقلهيرولمنبينفرقمنمنهمثم

عنالمنصوصوهو،حنيفةبيأأصحابقولوهذا،كالبنجيشتهىلا

منطائفةقولوهو،كالشافعي[)1(يفرقلممن]ومنهمأحمد،

وتابسكرهمنصحافإذاحالوبكل.الخطاببيكأأحمدأصحاب

العلماء.باتفاقعليهاللهتابقالمما

بسببعقلهزوالوكانكفر،هوشطحلىإسعكرهفيخرجفمن

عليه.اللهتابتابثممحظوربسببكانوإن.عليهإثمفلافيهيعذر

زنديقكافرفهذا،عقلهوحضورصحوهحالفيذلكعلىأصرمنماو

أنهعلموقد.وأمثالهالحلاجحالفيثبتالذيهووهذاوظاهرا،باطنا

الله]تاباللهوبينبينهفيمايموتأنقبلتابفإذا،الزندقةعلىقتل

فإنه،الحلاجحالفيفيهيشكمماوهذا،المسلمينباتفاق[)2(عليه

يتب،لمأنهويمكن،اللهوبينبينهفيماتابالموتقبليكونأنيمكن

عمله.صالحعلىتوبتهاللهقبلتابفإن

مؤمناحالفييكونفقدللعبد،لازمةصفةليستفالزندقةيضاو

يتوبإيمانهحالوفيبالكفرمتكلمنفاقهحالففيمنافقا،حالوفي

أنهعنهثبتممنوأمثالهالمعريالعلاءبيأحاليشبهلحالاوهذا.منه

وانطر،السياقبهيستقيمأثبتهوما"الشافعيبانقولهعلىأحمدعن":الاصل(1)

.(181-41/171):"الفتاوىمجموع"

لسياق.بهايستقيمزيادة)2(
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ذلك.فيتناإيمانيةبكلماتتكلمهمع،كفريةبكلماتتكلم

ومن(،)1إيمانهأحوالباعتبارعاقبتهتكونقدهؤلاءمنوالواحد

وتفاصيل،الموتلىإنفاقه)2(لحالواستصحابنفاقهفباعتبارذمه

عنهمالمنقولالكلامبكفرلجزمالكن!يجب،اللهلىإالمعينةأحوالهم

ونحوهاهالاتحاد)3(اهل]114[مقالاتمنالاسلامدينيخالفالذي

ماالاقوالمنمنهبداالحلاجأنفيهريبلافالذيهذاتبينفاذا

لمالرجلنووظاهرا،باطناللقتلموجبة،الاسلامدينفيمحرمةهي

ولا،والسشةالكتابلطريقةملازما)4(ولا،المستقيمالصراطعلىيكن

لهالتعصسبيجوزولاإماما،اتخاذهولابهالاقتداءيجوزممنهو

،وزهاداتعباداتلهكان)5(بكونذلكضدبدعوىلهوالانتصار

علىماتقدفيكونكفر،هوممااللهوبيقبينهفيماتابأنهفيمكن

منافقا،فيكونذلكمنيتبلمأنهويمكنالكبائر،أهلمنوهوالايمان

له،ذنبلاتائبافماتوالفسوقوالبدعةالكفرمنتابأنهويمكن

نإالملةأهلفساقحكم)6(حكمهفيكونذلكمنيتبلمأنهويمكن

أثبت.ماالصوابولعل"إيمانية":الاصل(1)

أثبت.ماالصوابولعل"لحالباواستصحانفاقهفاعتبار":الاصل2()

كذلك.وستكرر!لاتخاذ"ا":الاصل)3(

اثبت.ماولعلهاالاصلفيضحة1وغير)4(

أثبتهمافلعلها،مستقيمةغيروالعبارة""لكن:الاصل(5)

."حكمهم":الاصل(6)
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ذنبهوخطأعلىمصرابقيأنهويمكن.لهغفرشاءوانعذبهاللهشاء

بلامنهابواحدلجزموا)1(،ممكنةأقسامكلهافهذهمغفور.=هوخطأأو

نأعلينايجبالذيفإنيعنينا.لافيماكلام]و[هوعلم،بغيرقولدليل

وهذا،والسنةالكتابنكرهماوننكروالسنةالكتابأثبتهما)2(نثبت

ونثرا.نظماالأقوالمنعنهيتقلفيمالحكمابذكريظهر

نأريبلاكثيرةأنواعالمقالاتمنالحلاجعننقلقدإنه:فنقول

فييبالغقدمنالناسفمق،ممهرةلهصارقدفإنه،عليهكذبمنهاكثيرا

المقالاتينفقيريدمقالناسومق،يقلهلمماعنهينقلحتىذمه

الظن.يحسمنمنليقبلهاعنهفيحكيهاالباطلة

عنهمنقل،الهدىوأئمةالدينعلماءمنالحلاجبغيرفعلقدوهذا

،ضالمدحبغروتارةالذمص)3(بغرتارة،أنواعالمكذوبةالكلماتمن

نقلوكذلك!!ماللهرسولآدمولدسيد)4(لقولضالقبولبغروتارة

وعن،عليمبهاللهماالأكاذيبمنعنهاللهرصدطالبأبيبنعليعن

.الهدىأئمةمنهؤلاءوغير،الصادقمحمدبنجعفر

لمماالذمفيالأكاذيبمقوأمثالهمالحجاجوايزيدعنوينقل

".ممكن":الاصل(1)

بما"."نفي:الاصل2()

تحريف.،"تعرض".الثلاثةالمواضعفيالاصل)3(

ثب!.ماوالصواب،فسيد"القول"لقبول:الاصل)4(
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هذا)1(.مثليقعماالشرفمالهمامالهماكانوإن،يفعلوهولميقولوه

ومقالاتالاتحادمقالاتمنونثرانظماعنهنقلالحلاجوكذلك

اللهأولياءمنيظنهلمنفتنةذلكوصار،عليمبهاللهما)2(الاتحادأهل

اللهرضيعليعننقلمابمنزلة)3(،لحقائقواالاسراروعلوم،المتقين

وإماعليهكذباإمايزيدابيعننقلماوبمنزلةالاحادلث،هذهمنعنه

منه.غلطا

أكثربهالصلالكان،الاسلامفيلمحبوللهرجلعننقلإذالكن

علىقتلقدالقائلفان،وأمثالهالحلاجعنينقلما]115[بخلاف

أقواله.حرمةسقطتالزندقةعلىقتلومن،الزندقة

الرسولأنوهو،عامةقاعدةهذامنلمسلمعنديكونأنوينبغي

اللهعلىيقوللا،يوحىوحيإلاهوإنالهوىعنينطقلامعصوملمجمم

.عبادهعلىاللهحجةوهوحق،إلاشفتيهبينمنيخرجولا،الحقإلا

فولهمنيؤخذاحدكل)4(:عنهاللهرضيالامامأنسبنمالكقولهذا

واوالعلماءالمشايخمنلاحدليسوانه.لمجي!اللهرسولإلاويترك

الاصل.فيالعبارةكذا(1)

.وما"":الاصل(2)

بهاللهمالحقائقواالاسراروعلومالاتحادأهل...":كانتولو.الاصلفيكذا)3(

.السياقلاستقام"عليم

."وكل":الاصل(4)
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لاحدأنظن]ومناتباعهغيراللهلىإطريقغيرهماوالامراءأوالملوك

فلموظاهراباطنالمجي!محمدمتابعةغيراللهلىإطريقااللهاولياءمن

كافر.فهو(1[)يتابعه

كماوطاعتهاتباعهعنيخرجمن)2(اللهأولياءمنأنزعمومن

يكنلمموسىفإنكافر.فانهوطاعتهموسىاتباععنلخضراخرج

اللهرسول!يطمحمدو،إسرائيلبنيلىإنبياكانبلالخضرلىإمبعوثا

الذيألىمع.وإنسهموجنهم،وعجمهمعردهمالعالمينجميعلىإ

علمهاإذاأسبابلهكانبل،الشريعةعنخارجايكنلمالخضرفعله

تلكالخضر)3(بينلماولهذا،الشريعةفيجائزأنهلهتبينالعبد

الشريعة.فيجائزةالافعالتلكانموسىعلملموسىالاسباب

وأ!يمالنبيطاعةعنخرجمنالصفة]أهل[منأنزعمومن

مفتير.ضالفهو؛المعراجليلةإليهلقيماسمعأو)4(قاتله

لاورئكفلا>:لىتعااللهقالكمايكونحتىمؤمناالعبديكونولا

أنف!هميجدوأفيلاثم!همشجرفيمايحكموكحتئيؤمنوت

":الفتاوى".المعنىليستقيمواثبته،الاصلمنساقطالمعكوفينبينما(1)

(11/.)263

اسر"!":الاصل)2(

اثمت.ماالعبارةصوابولعل.للخضو"يتبينلم":الاصل)3(

.(11/74):"الفتاوى"وانظر.خطا"يلهقا":الاصل(4)
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65[.]النساء:(ولمجسلمواتسليصامماقضئتحرجا

أنأمرا،ورسولهاللهقض!إذامومنةولالمؤمن>وماكان:لىلعاقالوقد

قؤل>إبما؟ن:تعالىوقال36[]الاحزاب:امرهتمط(منالحيرةلهميكون

.[15:لنورا](وأطعناسمغنايقولوأنبين!لحكم-ورسولهاللهليإدعواإذالمؤشينا

ولوجأللهبإدتإلالمجطاعزسولمنأسلاومآ>:لىتعاوقال

لهموالقممغمربراللهفأسننرووكخاأنفسهخظلمواإذأنفم

إنكنتمقل>:لىتعاوقال64[ه]النساء:(رحيمالؤابااللهولوجاالرسول

هذاومثل31[.:عمران]آل(نؤلبملرويغفرأدلهيحبئكمفاتتعونياللهتحبون

موضعا.أربعيننحوفيكثيرالقرانفي

رسولمحمدأنوشهادة،اللهإلاإلهلاأنشهادة:أصلانفالاسلام

!واللهرسولعنالثابمةوالسننالقرانأنفليعلمبذلكأقرواذا.الله

وما،معصومقائلعنمصدقنقلهذافان،باطلخالفهاوماالحقهي

العلماءأوالمشايخبعضعنتحكىأفعالأوأقوالمنهذايخالف

فالقائلصادقاالناقلكانوان،مصدقغيرالناقليكونفقدوغيرهم

.المعصومالقائلعنالمصدقالناقلمخالفةفيمعصومغير

يردماجميعويزنبه،يعتصمانالمؤمنعلىيجبالقولفهذا

المشايخبعضفي)1(التنازعمنيجدهفما.الاصلهذاعلى]116[عليه

تحريف."اكلعارعمنيحده"فيما:الاصل(1)
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يكونانإمايخلوفلا،وذمهحمدهفيغيرهماووالملوكوالعلماء

لىإبناحاجةلافهذا،اللهعندالرجلذلكحقيقةمعرفةبهالمراد

منمحنهيذكرماحكمالمراديكوننوإما.معرفتهيمكنلاوقد،معرفته

فهووافقهفما،والسنةالكتابعلىمعروضكلهفهذا.وفعالاقوال

وانالباطلفهوخالفهومازنديقا،اوفاسقاالقائلذلككانوان،الحق

عنهاللهرضيجبلبنمعاذكانكماصديقا،بللحاصاالقائلذلككان

و)1(كافراكانوإنبهجاءمنكلمنالحق"اقبلوا:وصيتهفييقول

وان؟لحقايقولالكافراننعرفكيففقالوا:"الحكيمزيغةااحذره

منمعهالحقانيريد:نورا")3(.الحقعلىإلى":فقال؟)2(يزيغلحكيما

قائل.كلمنمقبولفهذا،حقانهيتبينماالبرهان

أنهالوجلفياعتقدفاذا،بالرجالالاقواليزنالناسمنكثيرو)4(

يصغيلابل،والسنةللكتابمحالفةباطلةكانتوانأقوالهقبلمعظم

كانهصاحبهيجعلبل.والسنةبالكتابالقولذلكيرد)5(منلىإحينئذ

."وا":لاصلا(1)

أثمت.ماالصوابولعل"تزيغلحقا":الاصل2()

(01/012):والبيهقي(،4/064):لحاكموا(،64)13داودأبوأخرجه)3(

الشيخين.دثترطعلىالحاكموصححه

.أو"":الاصل(4)

حطا.يريد"":الاصل(5)
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كانتوإناقوالهردمعظمغيرانهالرجلفياعتقدماواذا)1(.معصوم

بالكتابوزنغيرمنوالردللقبولسببا)2(القولقائلفيجعلحقا،

والسنة.

لماحوط)3(بنللحاربعنهاللهرضيطالبابيبنعليقالوقد

حق؟علىوانتباطلعلىكاناوالزبيرطلحةاداتظنعلييا:لهقال

نإ،اهلهتعرفلحقااعرف،عليكملبوسإنهحار)4(]يا[لا[:]فقال

)5(.لحقبايعرفونالرجالوانما،بالرجاليعرفلاالحق

ويفعله،يقولهماكلفيمتبوعاعالمااوشيخا)6(اتخذمنوكل

مبتاعفهولمجي!؛اللهرسولغيرمخالفتهعلىويعاديموافقتهعلىلييوا

والدين؛العلماهلمنكانسواء،والسنةالكتابعنخارجضال

فيمقحمأنهوالظاهرواحد"القولينومعنىمحفوظهوقال":الاصلفيبعده(1)

.السياق

محرفة!"القوللىإالقولفليجعل":الاصل2()

شرح"انظر:.بالمعجمةوقيل،المهملةلحاءباوحوط.تحريف"حلده":الاصل)3(

.(1/941)9:"البلاغةنهج

".حارث"ترخيمحار"و"،أثبتماوالصواب،تحريفجاو"لا":الاصل(4)

نهج"شرحفيلحديداابيوابن(،1/291):"تاويخه"فياليعقوبيذكره)5(

.(1/481)9:"البلاغة

شيئا".":الاصلفيتحرفت)6(
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كالملوك؛والديوانلحرباأهلمنوكان]أ[والعلماءكالمشايخ

.والوزراء

المؤمنينوموالاة،ورسوله)1(اللهطاعةالامةجميععلىالواجببل

تعالى:قالكما،كفرهمقدرعلىالكافرينومعاداة،إيمانهمقدرعلى

ربهعونوهخالزبمؤةويؤتونالضلوةيقيمونالذينءامنواوالذينورسوصلصاللهولييهم>إنيا

،[5-556:لماندةا](لغنبوناهماللهحربفإنمنوأءالذين-واورسولهللهايتولومن!

71[ه:]التوبة(بعف!بعض!أؤ-لاءوائمؤمنتلمؤمؤنو>:لىتعاوقال

وتعاطفهموتراحمهمتوادهمفيالمؤمنينمثل":لمجيمالنبيوقال

سائرلهتداعىواحد)2(عضومنهاشتكىاذاالواحدالجسدكمثل

يشدكالبنيانللمؤمنلمؤمنا":وقالوالسهر")3(.بالحمىالجسد

")4(.أصابعهبينوشبكبعضابعضه

لكم)6(يرضىالله"ان!يو:قالأنهعنه")5("الصحيحوفي]117[

ولاحهميعااللهبحبلتعثصمواوأنشيئا،بهتشركواولاتعبدوهأنثلاثا:

."لله":الاصل(1)

خطأ.واحدا"عضوا":لأصلا(2)

يجه.تخرتقدم)3(

يجه.تخرتقدم(4)

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن(171)5مسلم)5(

لنا"ه":الاصل)6(

465



تفرفواكالذينولاتكونوأ>."أمركماللهولاهمنتناصحواوأن(،1تفرقوا)

قبيضنبؤ!عظيمعذابالخوأؤلمكالبئتثجاءهئممابعدمنواختلفوا

فذوفوإيمنكمبئدأكفرتموجوههمسؤذبالذيتفائاجوجوهودتمئوذوجوه

فباهخأللهرتهةفقوجوههمابيضحتالذينوأما!تكفرونبماكنخئمالعذاب

.[1-50170:عمران]ال(خلدون

وجوهوتسود،لجماعةواالسنةأهلوجوهتبيض:عباسابنقال

)2(.والفرقةالبدعةأهل

البدعةأهلوبين،لجماعةواالسنةأهلبينالفارقالاصلهووهذا

الامامهو!ي!اللهرسموليجعلونلجماعةواالسنةأهلفان.والفرقة

منويعادونوالاهمنويوالونشئكلفييتبعونهالذي،المطلق

خبرهويصدقونكلهيتبعونهالذيالكلامهواللهكتابيجعلونو.عاداه

والسننوالطريقالهديخيريجعلونو.كلهأمرهويطيعون،كله

!ي!.اللهرسوللمتنةهيوالمناهح

يسلكونه،طويقاأو،يتبعونهإمامالهمفينصبونالبدعةأهلماو

منيوالواحتى،السنةيخالفمافيهكانوان،عليهويعادونعليهيوالون

الاتية.الايةلىإقلمسبق"واختلفوا"!:الاصلفيبعدها(1)

يجه.تخرلقدم2()
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السنة.منقربهمعخالفهممنويعادون،السنةعنبعدهمعوافقهم

حقيقةمعرفةلىإحاجةبنايكنلمالمستقيمالصراطعرففاذا

قوةولاحولولاالتوفيقوبالله)1(.عنهماشتهواالذينالرجالهؤلاء

الحكيم.العزيزاللهإلا

والهمحمدسيدناعلىاللهوصلىوحدهللهلحمدوا،الفصلاخر

وسلم.وصحبه

!!!

نحوهاهأو"أمرهماشتبه":ولعلها،الاصلفيكذا(1)
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فصلى

المقاصدكلياقيجمحفيها





العباسأبيالاسلاملشيخالمقاصد،كلياتيجمحفيمافصل

بفضللجنةاوأثابهعنهورضياللهرحمهالحرانيتيميةابنأحمد

ددير.شئكلعلىإنه،رحمته

الإثوولاذعاونواعلىوألئمتوىالبرعلى>ولعاونو:لىتعااللهقال

2[.:]المائدة(واثعدؤن

ومستحبهواجبمنبهالله(حض)1ماوالبر:

والمستحبالواجبيتعدىلابأناللهحدودحفظ:والتقوى

المقدار.فيوالتقوى،الجنسفيفالبرلجائز.وا

ماهووالعدوان،عنهاللهنهىماجنسوهو:،الاثم:ذلكوضد)2(

،التقوىضدفالعدوان.والمستحبلجائزواالواجبفيالحدودتعدى

البر.ضدالاثمأنكما

)4(سألت:قالسمعانبنالنوالصعن")3(مسلمصحيح"وفي

ماوالاثم،الخلقحسنالبر":فقالوالاثمالبرعن!يواللهرسول

".الناسعليهبطلعأنوكرهتنفسكفيحاك)5(

".حظ":الاصل(1)

"قصد"!:الاصل)2(

)3(553(.)2

تحريف.،"قال":الاصل(4)

ماجاء".هههمطلقحسن":الاصلفيتحرف)5(
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نأهناوالمقصود،الموضعهذاغيرفيهذافيالقولبسطناوقد

أمرفيمافالانسانهذا.علىالتعاونعنونهىهذا،علىبالتعاونأمرالله

:اقسامأربعةمنيخلولاعنهونهيبه

وهذا،هذاعلىفيعينجميعا،والمحظورالمأموريفعلأنإما*

ويدخلهذا،وعلىهذاعلىوالفجورالظلميفعلونالذينيعاونكمن

البرعلىأعانوهمإذاوالامةالائمةمن[1]18الظلمةأعوانذلكفي

الاثم.وعلى

ولابرعلىيعينفلاجميعا،والمحظورالماموريتركانوإما*

وإمابحلاوإماكسلاإماالناسعنيتحلىممنكثيركحال،إثمعلى

ذلك.لغيروامافاسدا،وورعازهدا

منكحال؛والتقوىالبردونوالعدوانالاثمعلىيعينأنوإما*

البر.علىيعينولا،وفسقهمظلمهمعلىوالفاسقينالظالمينيعين

.والعدوانالاثمعلىيعينولاوالتقوىالبرعلىيعينأنوإما*

ورسوله.اللهأطاعالذيالتقيالمؤمنهوفهذا

الاخر،وحرمنوعيه)1(بأحداللهأمرجنسكلفيالناسحالوهذا

والمحظور،بالمأموريأتيمنفمنهم؛ونهيهاللهأمرفيحكمهمبل

أثبت.ماولعله"نوعه"باخذ:الاصل(1)
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المحظور)1(.دونبالمأموريأتيمنومنهم

بل)2(،أحوالهبحمسبالواحدللانسانتعرضالأقساموهذه

الأربعة.بالانواعفيأتيالواحداليومفيلهتعرض

دونبمعصيتهيأتيو،معصيتهدوناللهبطاعةياتي)3(الذيفاما

تنازعوأعيانهماأنواعهمابعضفيكانوإنظاهر،فحكمهما؛طاعته

ماكثيرالهماوالتاركوالمعصيةالطاعةبينلجامعالكن.واشتباه

هنا)4(اللهطاعةثوابيوزنأنه:والتحقيقأمرهما.فيالناسيضطرب

معصيته.عقابمع

يستحقواجباكانهل،طاعةمنتركهفيمافننظرلهماالتاركوأما

وجهعلىتركهقصدهل،المعصيةمنتركهفيما]و[عقائا؟تركهعلى

يكنلموإن.كالأولوعقابثوابلهكذلككانفان؟ثوابفيهيكون

عليه،يثاببقصدالمعصيةمنالمتروكولاواجئاالطاعةمنالمتروك

وإن،منهخيرفهماالاولينحسماترجحتفإن.عليهولالهلافهما

منهما.خيرفهوسيئاتهرتجط

المامور"دونبالمحظورياتيمنومنهم":القسمةفيوبقي،الاصلفيكذا(1)

النسخة.منسقطفلعله

أثبت.ماولعله"أقواله":الاصل2()

."الذين":الاصل)3(

.هذا"":الاصل(4)
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دخلفقد،والتقوىالبرعلىالاعانةاوجبإذ)1(اللهأنوالمقصود

فهوشيءكلفياللهحدودوحفطالبر،منفانهماموركلفعلذلكفي

.التقوى

علىالإعانةفتجب،شئكلفيوالعدلالقسطذلكوجماع

:فقالبهبالتناجيفامرذلكعلىبالاعانةاللهامروكما.الخلقحسن

لرسولووغسوأئعدونبالإثمتمنخؤافلاتنخئغإذاءامنوالذلىئاثها>

9[.:]المجادلة(تخشروناتهأئذيأللهوأتقوالئقوئوبآلبرؤشؤ

والنفسهالعبدظلموالنفسظلم؟الظلمجماعهوالعدوانوالاثم

لحسنربئحرم>إنما:لىتعاقالوقد.اللهحقفيوالظلم،نفسهمعلغيره

لسلطئابه-ينزذلزماباللهتشركووانألحقبغيرلجىوثمقيواومابظنمنهاظهرما

32[.:]الاعراف(تملمونلامااللهعلىلقولووأن

،والعدوانالاثمعلىالاعانةهيالمحرماتهذهعلىفالاعانة

كانتمثلما،قيادة:الناستسميهالذبدفيهيدخلالفواحشعلىوالاعانة

الذينالسوءقومقومهاتعين-الغابرينفيتركتالتيالعجوز-لوطامرأة

لوطلىإياتونالذينالاضيافعلىتدلهموكانت،الخبائثيعملونكانوا

.السلامعليه

بينلجامعواوالنساء،الرجالمن1[]91الفواحشعلىفالدال

ثبت.ماولعلهإذا"":الاصل(1)
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مننصيبلهذلكغيرأومكانهأوعملهأوبكلامهالفواحشعلىالناس

في!النبيلعنكماالمع!مية،علىبهيستعينمايبيعمنحتىهذا،

ومشتريها،وبائعها،ومعتصرها،وعاصرها،الخمر،لعق،عشرةالخمر

قالحتى(.1ثمنها*واكلوشاربها،وساقيها،،إليهلمحمولةواوحاملها،

علىبهيستعينلمنوالفاكهةواللحمالحبزبيعإنأحمد:الامام

هالبابهذامنوالاثمالفاحشة

ذلك،تغييرعنالسكوتمنأعظموالعدوانالاثمعلىوالاعانة

علىوالإعانةالمنكر،لإلكار*2(تركهوذلكتغييرعنالسكوتفإن

وجبقدلىوتعاسبحانهوالله.إنكارهعنالسكوتمنأعظمالمنكر

عنسكتفإذا،الفواحشعنويصونهمأهلهعلىيغارأنالرجلعلى

الجنةيدخل"لا:لحديثافيهجاءالذيوهوديوثا،كانذلكتغيير

فيالغيرةهياللهيحبهاالتيوالغيرةالغيور.ضدوهو"*3(.ديوث

والبيهقي:338(،0)ماجهوابن3674(،)داودبوو(،)4787حمدأاخرجه(1)

بطرقهيصححديثوهوعنهماهاللهرضيعمرابنحديثمن287()8/

.(604-504)8/:لمسند"ا"حاشيةنظر51هده1وشو

."لانكارا":الاصل(2)

عمارحديثمن()582التوحيد""فيخزيمةوابن)677(،الطيالسيأخرجه)3(

ضعيف،إسنادهدا22(:)4/:الخيوة"اتحاف"فيالبوصيريقال.عنهاللهرضي

حديثمن)5372(احمدمسندقيشاهدلهالمتنلكق،رواتهبعضلجهالة

عنهما.اللهرضيعمربناللهعبد
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علىالغيرةلكن.دياثةذلككانالفاحشةفعلمنيغرلمفاذا،الريبة

حقفيالدياثةوكذلك.أهلهغيرعلىالغيرةمنأوجبالرجلأهل

أمروذلك،أهلهفيلهغيره)1(لمشاركةمنعانهوذلكجرماهاعظماهله

الفاحشة.غيرهفعل)3(بخلافلهونفعهعليهضررهويعود)2(بهيختص

نأمن)4(النفرةلحيوانامنوغيرهمادمبني]في[اللهجعلولهذا

أهله،غيرفاحشةعننفورهمبحفاستمتاعهمحلفيالرجليشارك

ويعظم،ومماليكهمالناسبناءوالناسبنساءالفاجرالرجليزنيحتى

النفوسفيلما؛ومماليكهوأولادهنسائهفيذلكمثليرىأن)5(عليه

عنالنفوسكانتوإن،المتعةمحلفيالمشاركةوكراهةالغيرةمن

أعلم.والله.محرومةقد)6(ذلك

!!!

خطا.،"لمشاركةا":لاصلا(1)

."يفورو":صللاا(2)

!"بخلا":لاصلا3()

مافاضفت"النفرةعن"الاصلفيوكانت،السياققلقةبعدهاوماالعبارةهذه()4

".عن"وحذفت،المعكوفينبين

".عليهم":الاصل(5)

كذاه)6(
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مختلفة[فقهية]مسائل

مأ،يجزيههلاغتسلثمفتوضأ،،الغسلينويفيمن]07[:مسأل!

الشسل؟مقفراغهبعدثانيايتوضأ

لله.لحمدا:الجواب

أولا،يتوضاالجنابةمناغتسلإذاكانانه!ي!النبيعنثبتقد

يؤخروتارة)1(.بدنهسائريغسلثم،رجليهبغسلالوضوءيكملفتارة

بل،الغسلبعداخروضوءايعيديكنولم.الغسلاخرلىإرجليهغسل

فإذاأولا.عليهامرورهيكفيبلالوضوء،أعضاءعلىالماءيعيدولا

ولا،وتوضأوالاكبر،الاصغر:لحدثينايرفعأنهبالغسللجنبانوى

والله.جمعينأعنهماللهرضيالائمةباتفاقنيثاوضوءلىإيحتحلم

اعلم.

***

للتكبير؟مقارنة[]النيةتكونأنتجبهل)2(:الصلاةفيمسألة

)3(؟الشافعيفيذكركماالتكبير،مقارنتهاكيفيةلنايوضحأنوالسؤال

لها.معنىولا"بدنهو":الاصلفيبعده()1

هو"كمامنهاسقطلكن228-922()22/:"الفتاوىمجموع"فيالفتوى)2(

".لفعلوهالصلاة...مذهب

الشافعي.مذهبفييعني)3(
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.الناسعلىيعسروهذاالتكبير،معبمقارشهاإلاالصلاةتصحلاوأنه

قولانفيهفللعلماءللتكبير،النية)1(مقارنةاما،للهلحمدا:الجواب

:مشهوران

.وغيرهأحمدمذهبهوكما،يجبلااحدهما:

.وعيرهالشافعيمذهبهوكما،تجب:الثاني

ماوشاذا،خلافاإلا،الائمةباتفاقالقلبمحلهاالواجبةوالنية

قبله.جماعبالام!ممبوقوهوبها،اللفظ]ف[،وجبالمتأخرينبعض

مناستحبهكمن)2(بها؟اللفطيستحبهلالعلماءتنازعولكن

مناخرونيستحبهولمواحمد،والشافعيحنيفةبيااصحاب

ي!فعلهالمبدعةذلكفإن؟أقوىوهذاومخيرهما،وأحمدمالكأصحاب

لفعلوه.الصلاةتماممنكانولو،وأصحابهاللهرسول

وهذا،النيةعقيبالتكبيربوقوعتفسرقدالمشروطةوالمقارنة

أمرهذابلهكذا،يصلونإنماالناسعامةبل،فيهصعوبةلا)3(ممكن

عنه.لعجزواتركهكلموالو،ضروري

أولهايكونبحيثالتكبير،اخرعلىالنيةاخربانبساطتفسروقد

."رنتهمقا":لاصلا(1)

."من":لاصلا(2)

."متمكن":لاصلا(3)

478



(1)كمالعزوبيقتضيلأنهيصح؛لاوهذا،آخرهمعواخرهااولهمع

الواجبة.النيةعنالصلاةولوخلو،الصلاةولفيالنية

وهذاالتكبير،اجزاءجميعمعالنيةجميعبحضورتفسروقد

مقدورولاممكنغيرهذاإن:قالمنالعلماءفمن؛إمكانه!ىصخ
.)2(.ء.

فيسقط]61[متعسر،فهوبإمكانهقيلولو،وجوبهعنفصلاللبشر،

)3(.بالحرج

يتدبرأنلهينبغيالمكبرن:قبلهوالذيهذايبطلفمايضاو

يشغلهبمالاالتكبير،بمعنىمشغولا)4(قلبهفيكون،ويتصورهالتكبير

والشروط،الشروطمنالنيةولأن،المنوياستحضارمنذلكع!

أعلم.والله.وغيرهاكالطهارةاخرها؛لىإحكمهاويستمر،العبادةتتقدم

***

نصيبللهأصلي:ويقولينويبالليلصلىإذارجلفي)5(:مسألة

الفرائضالرجلصلىإذاسمعناولاالعلماء،منسمعناهمافهذا.الليل

لهفقال.تطوعاللهصلي:ويقولينويوغيرهالليلكقيام،والسنن

)ف(.منلمثبت1و.خطا"غروبكمال":الاصل(1)

تحريف."يتورع055اجرجميع":الاصلقيالعبارة)2(

تحريف."لخروجبا":الاصل)3(

تحريف."قبله":لاصلا(4)

واثبتناهاواحد.سطرفيالسؤاللكن257()22/:"الفتاوىمجموع"فيوهي)5(

تمامه.ليعلم
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فإنهم")1(،الليلنصيب":والصثمايخالفقراءمنسمعنامالا،:الرجل

.الصوابعلى

لله.لحمدا:الجواب

الدينأئمةعنينقللم"الليللصيب"أصلي:العبارةهذه

وأبالليلكانتسوا!،للهالصلاةينويأنوالمشروعوأئمتها)2(،

صلاةللهأصلي":قالتلفظفإن،بالنيةيتلفطأنعليهوليسبالنهار،

بلذلك،يستحبولمجائز،ذلكونحو"الليلقيامأصليو""الليل

أعلم.والله.لىأوبالسنةالاقتداء

*،كل

ابناحمدعنهاللهرضيالاسلامشيخسيدناالسادةتقولما:مسألة

عننائما)3(العبدكانفإذا،يصللممنعلىالتفريطإنما:قولهفيتيمية

وأالاداءينوي،لوقتخروجبعديستقيظحينصلىفريضةصلاة

فيالمستقبلةالصلاةعلىحط)4(أميعيدها،فاتتهالذي:مرادهالقضاء.

وقتها؟

وكانهبخطغيرهأوالناسخحاطهاو"الدينئمةعنينقللم"النسخةفيبعده()1

.لجوابامننظرانتقالأنهاوالظاهرعليها.الضرباراد

.وائمتها"الامة"سلف(:)فوفي.كذا2()

."نائم":الاصل)3(

.كذا(4)
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العالمين.ربللهلحمدا:فقال:الجواب

ذلكفإنذكرها،اذافليصلها(1[)صلاةعننام]من"لمجو:قوله

ناعليهالذيالوقتانه:ذلكومعنى)2(.ذلك"الالهاكفارةلاوقتها،

نألىإحنيفةبيوومالككأحمدلجمهوراذهبولهذا،فيهيفعلها

النومحالفييفعلهاأنعليهيكنولمالفور،علىالفوائتقضاء

عليهوجبأنهبمعنى،ذمتهفيوجبتهلالعلماءتنازعبل.والنسيان

حل،إذاالدينيقضيأنالمدينعلىيجب]كما[استيقظإذايفعلهاأن

قولينعلىوجوبها؟سببانعقدولكن،ذمتهفييجبلم:يقالأو

مشهورين.

وجمهور،وغيرهموالشافعيأحمدأصحاببينذلكفيوالنزاع

لفظي،)3(والنزاعداء،هي:يقولمنومنهمقضاء،أنهاعلىالعلماء

المقدوروقتهاخروجبعدالمفعولةللعبادةاسماجعلإنالقضاءفان

لحديث.الفظأثبتهوما!"كذلككان"فاذا:الاصلفيمكانها(1)

اللهرضيانسحديثمن)684(ومسلم)795(،البخاريفيأصلهلحديثا)2(

98()ص"الصلاةكتاب"فيالقيمابنوقال،وقتها"ذلكفان":قولهدون.عنه

لهاعلمولا،الاحاديثكتبمنشيءفياجدهالمالزيادةهذه":الزيادةهذهعن

عنالزنادبياحديثمنو]لدارقطنيالسننفيالبيهقيروىقدولكنإسنادا،

وانظر.ذكرها"إذافوقتهاصلاةنسيمن:قال!يمالنبين:هريرةبياعن،الاعرج

6(.258/):المنير"البدر"

"!والنزاعين":الاصل)3(
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اعلم.والله.تاخيرهاجاز(1إماما)يقدى

***

لا؟ام،بهمستحمبخفضهأوالصوترفعهلالذكر،نيتهفيمن:مسألة

لله.لحمدا:الجواب

]و[في،افضلالصوتخفضبل،بذلكلصوتريستحبلا

قالوقد")3(.يكفيماالرزقوخير)2(،الخفيالذكرخير":الحديث

لقؤل(منالجهرودونوجيفةتضزعانقسكفيذكررئثو>:لىتعا

لى:تعاقالكماافضلبهالصوتخفضالدعاءوكذلك2[.50:]الاعراف

!اذزكريا:عنلىتعاوقال55[.:]الاعراف<تضرعاوخفيةربكم>أدعو

رفع":البصريلحسناوقال.3[:]مريم!(خصاندا!ورقينادت

")4(.بدعةبالدعاءالصوت

تحريف.العبارةوقي،الاصلفيكذا(1)

"!الحنفي":الاصلفيتحرفت)2(

منوغيرهم8(،0)9حبانوابن731(،)يعلىوابو(،1)477حمدأأخرجه)3(

انظر،عوانةوأبوحبانابنصححههعنهاللهرضيوقاصأبيبنسعدحديث

الزوائد":مجمع"انظر.كلامرواتهبعضوقي333(،)ص"لحسنةاالمقاصد"

(01/.)85

منشيئاجليسهالرجليسمعأنكرهأنهلحسناعن85()47شيبةأبيابنأخرج(4)

323(.1/):"الاستقامة"فيالمصنفوذكرهالدعاء.
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جاهر":قالالهكي!النبيعنالترمذيففي؛القرانقراءةوكألك

وقد(.1")بالصدقةلمسركابالقرانلمسروا،بالصدقةكجاهربالقران

ولونوهاتخفوهاوإنهيفنعئاآلصدقتشدواإن>:لىتعاقال

271[.:]البقوة(لغفهوخزالفقراء

لحج،باوالتلبية،الأذانفيإلابالذكرالصوترفعيستحبولا

ويذكرونويكبرونويسبحونيهللون)2(وحدهاوجماعةقعدإذاوأما

الصوترفعكانإنلاسيما،الاصواترفعلهميشرعفلا،ويحمدون

امرهومنمكروها،يكونحينئذلذلكفعلهفإن،الانسانعلىيشق

بعضهم:قال.واخفىالسريسمعلىتعاواللهمخطئا،كانبذلك

غيرمنالنفسفييخطرما:وقيل.للنفسالنفمسحديثهوخفى""و

اعلم.والله)3(.الكلام

وكانواسفر،في!ي!النبيمعكانواالصحابةان")4("الصحيحوفي

حمدوا(،1652)والنسائي(،192)9و]لترمذي(،3351)داودابوأخرجه(1)

عنه.اللهرضيعامربنعقبةحديثمنوغيرهم)734(،حبانبن1و(،)17368

ولفظ(.91)2/:الافكار"نتائج"فيلحافظاوحسنه.غريبحسن:الترمذيقال

لجاهر".كا..لجاهر.ا":لحديثا

تحريف."حدةوا":الاصل(2)

.(51-61/31):"الطبريتفسير"انظر)3(

الاشعريموسىبيأحديثمن27(40)ومسلم6(،)483البخارياخرجه(4)

عنه.اللهرضي
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علىاربعوا،الناسأيها"!يو:النبيفقالبالتكبير،اصواتهميرفعون

قريبا،سميفاثدعونوانماغائبا)1(،ولاأصمتدعونلافانكم،أنفسكم

أعلم.والله."راحلتهعنقمنأحدكملىإأقربتدعونهالذيإن

!"*

بقلبهاللهيدعو)3(فيمنالدينائمةالعلماءالسادةتقولما)2(:مسالة

الملحونالدعاء:قائللهفقال،ملحونبدعاءلصوابو]78[الخيروبنيته

مثابين.مأجورينأفتونا.يجوزلاالملحونوالقرانيجوز،لا

فإن،لفظهفييلحنالداعيكانوانالدعاءيجوزنعم:لجوابا

اللهإن:الناسبعضوقول.بالنياتالاعمالوإنما،ونيتهقصدهيعلمالله

أعلم.والله.لهأصللاملحونا،دعاءيقبللا

***

اللهرضيالمسلمينوعلماءالدينأئمةالعلماءالسادةتقولما:مسالة

اخر،مسجدفيوينوبدائما،فيهيصليمسجدإمامفيجمعينأعنهم

نأيضاو؟خلفهمنونيةنيتهوما؟إعادةأمقضاءتكونالثانيةفصلاته

؟المحرابفي)5(يتنفلأنيجوزوهل)4(؟وشعرهذوابتهمشمرايصلي

غريب.إقحاموهو!"توقفغائبولا":الاصل(1)

.(488)22/:"الفتاوىمجموع"فيالفتوىهذهنحوانطر)2(

اثبت.ماوالصواب"لىإيدعي":الاصل)3(

".وسفرهعدبتهمستمرا":لىإالاصلفيالعبارةتحرفت()4

تحريف."ينتقل":الاصل(5)
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،الفرقمفتيالبحرالاسلامشيخعليهاأجابمانسخة:لجوابا

:فقالعنهاللهرضيتيميةابنأحمدالعلامةالحبر

لله.الحمد

نزاعالمفترضينصلاةوفي،نافلةمعادةفهيالثانيةصلاتهأما

فمنهيالسجودحالفيوالشعرالذوابةكفماوالعلماء.بينمعروف

علىأيسجدأنأمرت":وقال"،الصحيح"في!يمالنبيعنهونهى،عنه

ثوبا")1(.ولاشعراأكفولاأعضاء،سبعة

منكثيركرهه]81[حاجةبغيرالفرضموضعفيالامامتنفلماو

ليسكلامإسنادهوفي")2(،"السنقفيوهو،المغيرةبحديثالعلمأهل

أعلم.والله.موضعههذا

***

نسيمسجدإمامفيالدينائمةالعلماءالسادةتقولما:مسالة

نوىمنلجماعةافمنالصيح،صلاةمنالاولىالركعةمنسجدة

ععهما.اللهرضيعباسابنحديثمن(094)ومسلم81(،0)البخارياخرجه(1)

قال(.41)28ماجهوابن(،2091/):البيهقيطريقهومن6(1)6داودابوأخرجه2()

".شعبةبنالمغيرةيدركلمنيالخراساعطاء":عقبهداودأبو

منوغيرهم9(294)حمدوا(،41)27ماجهوابن(،001)6داودابومعناهوروى

وايمينهعنأويتاخرأويتقدمأنصلىإذاأحدكمايعجز":ولفظههريرةبيأحديث

".شمالهعن
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معهوسجد،معهالصلاةوأتمبالسجدةأتى[منو]منهم،المفارقة

أفتونا.؟والمخطئالمصيبيهمافأالسهو،بسجود

لله.لحمدا:فقال:الجواب

صحتفقدالثانيةالركعةفيالاماموتايعبالسجدةأتىمنأما

باتفاقالسهوبسجدتيالسجدةعنهتسقطفلانفسهالامامماو،صلاته

سجدتها،نسيالتيالركعةتلكلغت:يقولمنمنهملكن،الائمة

وهذا.لىالاومكانلثانيةبعدهاتييأأنفعليهمقامها،الثانيةوقامت

واحمد.مالكمذهب

الاولىفيتم،الثانيةفييسجدأنلىإفعلهمايلغو:يقولمنومنهم

وهو،ثانيةبركعةتييأأنعليهثم،الثانيةالركعةمنالاولىبالسجدة

الشافعي.قول

السهو،سجودغيرالسلامقبلسحدةيسجدبل:يقولمنومنهم

عنه.اللهرضيحميفةابيمذهبوهذا،صلاتهوتصح

مذهبفيصلاتهمأيضافتصحالاماممفارقةنوواالذينوأما

الروايتين.إحدىفيحمدوالشافعي

حكمهمفهؤلاء،الإماميسجدلمكمايسجدوألمالذينوأما

أعلم.والله.ذكروامايفعلوالمإذاالصلاةيعيدون(1)حكمه

اثبت.مافعلهحكم"":الاصل(1)
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الجمعة[صلاةوقتلمكاناحواسةعن]سؤال

عليهازاويةفيمقيمودالفقراءمقجماعةعنعنهاللهرضيسئل

)1(منهميجعلواأنلجمعةايومفياعتادواوقد،اللصوصطريق

يومفيمرةاللصوصعليهمدخلحيث،المكانيحرسشخصا

فيصارواإذاالظنعلىيغلبلك!،جوانيةأبوابلهوالمكان،لجمعةا

عليهميعسرلاأنالعيونعنالساحةبحيطانواسمتتروا،المكانساحة

الظنغلبةمنالعذرهذافهل.ذلكوغيرالابوابوقلعالاقفالفك

لا؟املحارسالذلكالحمعةتركجوازفيكاف

بحاضريللحارسيحصلما]99[احتساباللحارسيحصلوهل

لا؟أمدشئعليهذلكمقيفوتولا،العظيمالفضلمقلجمعةا

للمكانحوائجوهناكلحراسةباأحديتبرعلمإذاالحكموكيف

مأنوبةشخصلكليجعلهلحراستها،منبدلامشتركةوحوائج

لينهم؟يقرع

يؤثرأنلهيجورهل،عليهحراسةلابأنشخصامحواساواذا

يوافقهملاأنبذلكقصده،لحراسةباهوويتبرعلجمعةابفضميلةإخوانه

هلثمبها؟والاغتباطلجمعةابمضيلةاعتنائهشدةمعالنوبةجاءتهمإذا

مأجورين.أفتونالا؟امبكمالهالجمعةااجرلهيحصمل

ه"منها".الاصل(1)
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عنه:اللهرضيأجاب

نأيمكنلمإذالجمعةاوتركبعضهمحراسةفيعذرذلكنعم

ممنونحوهالحارسكانوإن،الجمعةعليهتجبلامن)1(يحرسه

النبيفالكما،نواهمافلهالعدرلولايحضرهاأننيتهلعذر،لجمعةاترك

كانواإلاوادئاقطعتمولامسيرا)2(سرتممالرجالالمدينةبا"ان:!يم

العذر")3(.حبسهملمدينةباوهم":قال؟لمدينةباوهم:قالوا"معكم

أصحابكانكمالحراسةالجماعةايتناوبأنهذامثلفيوالسنة

لجماعةايفوتهقدراعيهاانمع،الابلرعيةيتناوبون!ماللهرسول

لجمعة.وا

علىيتخيرولايحرسأن-هذهوالحال-منهملكلوالافضل

أعلم.سبحانهوالله.نيتهقدرعلئجرهو،أصحابه

*،،*

فيالمحسلمينوعلماءالدينأئمةالعلماءالسادةتقولما:مسالة

بلسانهيتلفظولمنفسهفيوطلقها،زوجتهيطلقأننفسهفينوىرجل

ه"سيحر":لأصلا(1)

خطا.مسير"سيرتم":الأصل)2(

من(1191)ومسلم،عنهاللهرضيانمسحديثمن(44)23البخاريأخرجه)3(

عنه.اللهرضيجابرحديث
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ذلك:فييفتيهلمنوقالتلفطإذاوهللا؟أمطلاقيقعفهل،بطلاق

عليهيقعفهل،بالطلاقيلفطأنهبهأرادإذا.نفسيفيزوجتيطلقتانا

مثابين.مأجورين؟أفتوناذلكفياللهحكمومالا؟أم

والشافعيحنيفةأبيمذهبفيطلاقبهيقعلا.للهالحمد:الجواب

والمشهور،مالكمذهبفيالقولمنأحدوهوالعلماء،وجمهوروأحمد

انا:قالحيثفعل،بمارهبإفراأيضايقعولا،ذلكخلافمذهبهفي

بماالاقرارهذافان،بالطلاقبلسانهيتلفطولم.نفسيفيتيامرأطلقت

أعلم.والله.رهبإفرايقعفلاشيء،بهيقعلابهوالمقز،فعل

**!لأ

بالطلاقحلفرجلفيالدينأئمةالعلماءالسادةيقولما:مسالة

ونوى،الحلفانعيروعاد،دراهمخمسةامرأتيعلىلفلانإنثلاثا:

مأجورين.أفتونا.بمرةليتكونولابمنزلليتدخلماانها:ذلكغير

بمراةلهتكونماأنهابحلفهارادكانإن]87[.للهلحمدا:الجواب

المحلوفلان؛الثلاثيردولممطلقاطلقها)1(أو،واحدةمرةيطلقها

اعلم.والله.نوىماإلابهيقعلم،عليهالمحلوفغيربه

ثبت.ماولعلهطلاقها"":الاصل(1)

***
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بالطلاقحلفرجلفيالدينائمةالعلماءالسادةتقولما:مسالة

لهيجوزفهل،النيةبهذهبيتهفيبحمائه)1(تسكنلاأنزوجتهم!ثلاثا

مأجورينهأفتونا.ثلاثة]أو[يومينبستانفييزورهاأن

لله.لحمدا:فقال:لجوابا

نيتهتكنلمإذا،ذلكيضمر!مأياماأقامولويزورهاانيجوزنعم

الاقامة.دوام

***

مثلالكفار،أعيادفيالناسيخدثهماجميع:عنهاللهرضيسئل

والنيروز،،الصليبوعيد،النصارىصوماخرفيالذيوالخميسالميلاد

...لمجوسواوالنصاوىاليهودأعيادمنذلكوغير،لمهرجانوا

لله.الحمد:عنهاللهرضي]فأجاب

أنواعمنغيرهمأو[)2(والمجوسوالنصارىاليهوديفعلهما

الامورمنفانها،غيرهمحلىاليوملذلكتخصيص!فيهاالتيالعادات

وسواء.بهيعظمونهماجنسمنذلككانإذا،المحرمةبلالمنكرة

توسعأو،النيرانإيقاداوالملابسأوالاطعمةمنانواعبإحداثخص

ذلك.غيرأوالنفقات

اثبت.ماولعله"،"بحماية:الاصل(1)

ليستقيمالمعكوفينبيقمافاثبت،لجواباوصدرالسوالشمةالاصلمنسقط2()

.السياق
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علماءوكلام،وصحابتهلمجيواللهرسولسنةمنذلكودلائل

أفردناهكتابفيجيداجانبامنهذكرناكثير،الطوائفجميعمنالاسلام

")1(.لجحيماأصحابلمخالفةالمستقيمالصراطاقتضاءبيان"في

علىالبصير)2(بهيقفماسرارهاوالمحالفةهذهدلائلمنفيهوذكرنا

أعلم.لىوتعاسبحانهوالله،الاسلامدينحقيقةبعض

***

بيتملكفيمكانلىإتعرضرجلفيعنه)3(:اللهرضيسئل

مسجدعلىوصرفهالمذكور،المكانأجرةخذوالمعمور،المال

مدةبعدالمذكورتوفيثمشرعيئ،مستندبغيرنفسهلىإإليهمنسوب

علىالاجرةوصرفألزامه)4(منشخصالمذكورالمكانأجرةخذو

لا؟أمذلكيجوزفهل،القديمةعادتهعلىالمذكورالمسجدمصالح

بيتملكفيالذيالمكاناجرةمنخذهمااستعادةيجبوهل

فيه،متحدثالانهوممنشرعيمستندبغيريتناولهأنهبحكم،المال

المالبيتلوكيليجوزفهلالمذكور،المكانهذاببيعالامامرسموقد

لا؟امامتنعإذاذلكعلىإجبارهيجبوهللا؟أمبيعهمنيمتنعأن

0(811-2/5)نظرها(1)

.غيرهويحتمل،ئبتماالصوابولعلالمصير"،بهتقف":الاصل)2(

.السؤالذكردون(-587)28/:"الفتاوىمجموع"فيالمسالة)3(

كذا.(4)
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المكانأجرةيستعيدأنالمذكورالمالبيتوكيليلزموهل

لا؟أمفيهمتحدثالانهوممنالمذكور

عنه:اللهرضيأجاب

ولاحقهفيإلامالهيوضعلابحيثمستقيماالمالبيتأمركانإذا

مقجهةفيمنافعهاواعيانهبعضصرففمن،مستحقهمقيمنع

بغيرذلكونحوطريقكعمارة،الماللبيتمصارفهيالتيلجهاتا

يفعلالامامثم،الإماملىإولايتهإذ؛بذلكتعدىفقد،الامامإذن

هـان،نقضهالتصرفذلكنقضللمسلمينالاصلحكانفان،الاصلح

وأالوقفملكفيتصرفإنوكذلك.أقرهإقرارهالاصلح[01]0كان

يعمربأن،المشروعالتصرفجنسمنتصرفاالناظرإذنبغيراليتيم

اليتيم.أوالوقفعرصةفيداراأوحانوئامالهبأعيان

بعضصرفمنالفقهاء:فقالمضطرباالمالبيتأمركانإذاوأما

ذلكفيمتهماًيكونأنغيرمنمصالحهبعضجهةفيمنافعهأوأعيانه

ينبغيلافانه،المصلحةجهةعلىواقعاالتصرفكانبل،التصرف

يجوزلاأنهمع،المتصرفتضمينولا،التصرفذلكنقضللامام

وقسمهحكمه،اللهبمعصيةيامرهانإلافاجراأوكانبراالاماممعصية

فاجرا.اوكانبرانافذلحقاوافقإذا

مصالحفيوصرفهالمالوقبضالاجارةهذهعقدفيفالحكم

الاصل.هذاعلىمرتبالمسجد

294



لنفسهالماليقبضأنمثل،فيهيتهمتصرفاالرجلتصرفإذاوأما

فهذا.0)1(حقياعطىلاوأني،المالبيتفيحقالينمتأولا

***

عنه:اللهرضيالعباسبوشيخناقال:مسالة

فصل

قدوالائمةوالطرائقوالاعمالصوالقبائلالاشخافيوالتففميل

بطريقوالتحريمالوجوبفيكالتنازعالاجتهاد،موردمنيكون

فلأنفيه،مجتهدايكونقدوالنهيالامرفيالتنازعكانفاذا،الاولى

حرى.وأولىالاجتهادمواردمنالتفضيلفيالتنازعيكون

أنهيعمقدهما)2(ينصفأنالمتنازعينمنواحد[]كلوعلى

لحقامنللمفضوليجبمايتركالتفصيلمعيكونأنفأمامفضول،

مجبولةالنفوسلانالفتنةنشاتوانما،واختلافوتفرقظلمفهذا

القواعد:منمواضعهذاقبلكتبتوقد.والافصلالاعلىطلبعلى

عداوةمنهوإنماالعاديةالدياناتذويفيالذيالتفضيلأكثرأن

يأ":مباشرةالاصلفيوبعدهظاهر،نقصالكلاموفي(،)ففيلجواباآخر(1)

علىيولدمولودكل"معنىفيرسالةمنجزءوهذا،.".عاشإنأنهكافرا

.2(-454248/):"الفتاوى"فيكاملةوهي".ه.الفطرة

أثبت.ماولعلهبما"يعترف":الاصل)2(
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الظلممنأنواعلىإيخرجهمذلكنو،وعدلعلمعنلا،وهوى

.والاختلافوالتفرق

فيهالحقيكونقد)1(التفضيلمقفيهالناسيتنازعمماكثيراوان

حكمنو.صاحبهعلىلاحدهمارجحانغيرمقالامريناستواء

شيء.عقأحدينهىلانوكله،ذلكاتباعجوازذلكفيالشريعة

وهذا،المشروعلدعاءووالذكر[12]0القران)2(حروف:ذلكمق

"اقرا:وقال،القرانحووففيتنازعهممنلمجيمالنبيانكرهالذيهو

:قالمسعودابنعن")3("الصحيحينفيثبتكما"محسنفكلاكما

النبيبهفجئت)4(خلافهيقرأ!النبيوسمعتقرأرجلاسمعت

فلامح!عمنكلاكما":فقالالكراهةوجههفيفعرفتفاخبرته،لمجم!و)5(

فهلكوا".اختلفواقبلكمكانمنفانتختلفوا،

!!!

."قدو":لاصلا(1)

.القراءاتهيالقرآنوحروف.""الحروف:الاصل2()

مسلم.فيأجدهولم2(.014)البخاريأخرجه)3(

خطأ.خلافهما"":الاصل(4)

الاصل.فيتكررت"وسلم..0خلافهمايقرا")5(
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مختلفةفتاوكامجموعة





آلرفيرلرآتج!%لله

الفقراء،طريقبسلوكتظاهرنقدالنساءمنجماعةفي:مسألة

ويقمنوالنساء،الرجالالفقراء:عندهنيجتمعشيخاتمنهنوصار

ويقطعنتهنأصواويرفعنوالنساء،الرجالسماعهنويحضر،السماع

سائرومنوالنساء،الرجالويزورهن،الناسبينالتولهويظهرن،ثيابهن

وعلىعليهنيجبومالا؟أمومخطئاتبذلكاثماتهنفهلالبلاد،

سماعهن؟يحضرمن

لى،تعااللهلىإقربةمعهنلحضوروازيارتهنيعتقدمنالناسومن

عليه؟يجبوماذا؟بذلكيأثمفهل

وهللا؟أملحينالصاالسلفمنأحدطريقةهذهكانتوهل

لا؟أمإليهنيسعىمنوردعردعهنالامرليوعلىيجب

نيالمعاوفارس،لحفاظاسيد،النجوموبدرالعلومبحرأجاب

الباتر،والصارمالزاخرالبحر،القرآنوترجمانالزمانعلامة،والالفاظ

الخلف،وقدوةالسلفبقية،لحكموانيالمعاومستخرجالامممفتي

عبدبنأحمد،الدينتقي،العباسأبو،الاسلامولثميخالاناممفتي

ونورروحهاللهقدس.الحرانيتيميةابنالسلامعبدبنالحليم

أعينناوأقر،جنتهبحبوحةسكنهو،ورحمتهبرضوانهوتغمده،ضريحه

برؤيته:الاخرةفي
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الحمدلله.

والنساءالرجالمنوالسنةالكتابموجبعنخرجمنكل

والسنة،الكتاببمتابعةويؤمرذلكعنينهىفإنه،وغيرهملمشايخو

قالكما،نيشيطاهومامنهاالأحوالفإنكان،ماحالهمنكانولو

أشم<أفاكعككلتنزل!الخمنظينتنزلمقفىأنئئكمهل>:لىتعاالله

تختلطالذينوالفجور،الكذباهلاحوالوهذه222[،22-1الشعراء:1

وفتا!،والتولهوالنخير،والشخيروالغناء،الرقصفيونساؤهمرجالهم

والازباد،والرغاءوالمنكر،والصمياح،الروؤلصوكشفالشعور،

فهؤلاءوالنار،لجبةواواللاذنوالماوردكالمسك؛الاشاراتوإظهار

لله،وليفيهموليس،ورسولهاللهطاعةعنوأبعدهمالخلقشرارمن

بهتاني.وحالليشيطاحالبينهمبل،اللهأولياءكراماتمنكرامةولا

فيحصل،وحلوةولسهرجوعلهمقوم:النفسانيةالاحوالربابو

.للرهبانيحصلكماكفارا،كانواوإنوالتأثير،الكشفمننوعلهم

يتقربونالذين،المتقتناللهلاولياءفهي،الرحماليةالاحوالماو

حتىبالنوافلإليهيتقربونثم،المحارمواجتنابالفرائضبأداءاللهلىإ

اللهيقول":قالانهلمجيمالنبيعن")1(الصحيح"فيثبتكما،يحبهم

عبديإليتقربوما،بالمحاربةبارزنيفقدولياليعادىمن:تعالى

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن65(20)البخاري(1)
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حتىبالنوافلليايتقربعبدييزالولا،عليهافترضستماأداءبمثل

ويده،بهيبصرالذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكنتأحببتهفاذا،أحبه

وبييبصر،وبي،يسمعفبيبها؛يمسثيالتيورجلهبها،يبطنرالتي

ومالأعيذله،بياستعاذولئن،لأعطينهسالنيولئن،يبطشوبييمثسي،

يكرهلمؤمناعبدينفسقبضعنتردديفاعلهأناشيءعنترددت

".منهلهبدلا،مساءتهوأكرهلموتا

سماععلىوالنساءالرجالعندهنيجتمعاللواتيالنساءفهؤلاء

يجب=المنكراتمنوغيره،التولهوإظهار،الاصواتورفعالغناء،

عقوبةيمتنعلممنوعقوبةذلك،منمنعهنوغيرهمالامورولاةعلى

أعلم.لىتعاوالله.والصلالةالغوايةأهلمنلهنوأمثاتردعهنبليغة

!!!
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]مسالة[)1(

إعادةولا،ويصلييتيممفإنهترابا،يجدلمإذاالماءعادموأما*

أظهرفيحمدوحنيفةبيوكمالكالعلماء،جمهورعندعليه

وطهورا،مسجداليالأرض"جعلت:قاللمجي!النبيلان؛عنهالروايتين

")2(.وطهورهمسجدهفعندهالصلاةأدركتهأمتيمنرجلفايما

بهايجدونلاقدفيهايسافرون!سي!النبيكانالتيالطرقمنوكثير

كانأنهفعلم،السلفمنأحايفعلهلمبدعةالترابوحمل،الرمالإلا

وطهورهم.مسجدهمعندهم

***

مسالة

الرجلطلعواذاالبلد،خارجوالمغتسلحمامفيهاليسبلدةفي

يخافالباردبالماءاغتسلوإنالبرد،منمشقةيجدالصبحصلاةوقت

لا،أوالوقتيدفأحينلىإويصلييتيممأنلهفهل،نفسهعلىالضرر

؟إعادةعليهفهل،بالتيممالصلاةلهجازوإن؟الليلمنوردوله

مسائل،عدةيتضمنلجواباوهذاب(.52-أ52)قالمحموديةمجموعةمن(1)

.السؤالنصالنسخةفييردلملكن

اللهرضيعبداللهبنجابرحديثمن(152)ومسلم335(،)البخارياخرجه2()

عنه.
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لله.لحمدا:لجوابا

،البابفتحلىإوردهأخروإذا،يضرهالبيتفيالاغتسالكانإذا

فانهالفجر،طلوعلىإيفتحلاوالباب،بالليلقياملهيكونأنمثلفانه

بالتيمم.وردهويصلييتيمم

يتيممفانهالبرد،خشيةمنللفريضةالاغتساليمكنهلمواذا

العلماء.قولمنالصحيحفيعليهإعادةولاويصلي

فانهالبرد،لقوة؛يضرهالبلدخارجللاغتسالخروجهكانواذا

خوفالضررفييشترطولا،الصحيحفيإعادةولاويصلييتيمم

أعلم.والله،التيمملهجازمرضاخافمتىبل،الموت

***

فصل

:قولانفيهفيه،ويفطرفيهيقصرالذيالسفر

محدد.أنهأحدهما:

بمحدد.ليسأنه:والثاني

بيومين،حدهمنومنهم،أيامبثلاثةحدهمنمنهمحددوهوالذين

فرسخ.بثلثبميلحدهمنومنهم،بيومحدهمنومنهم

حدا،لهلمجيمالنبييحدولم،حجةالاقوالهذهمنشئعلىوليس

ومنى،ومزدلفةعرفةلىإمكةمنيسافرونكانوامكةأهلأنثبتبل
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ذلك،علىيقرهموكانوعمر،بكرأبيوخلفحلفهالصلاةويقصرون

55بعدمنخليفتاهلا]و[سفر.قومإناصلاتكمأتموا:لهميقلولم

وكذلك.الفتحعامبمكةبهمصلىلماذلكقالنهرويوانما

مكة.نفسفيمكةلاهلذلكقالعمر

لا،ذلكقالانه!لمج!النبيعناحدينقلفلمومزدلفةبعرفةماو

مثلنقلعلىوالدواعيالهممتوفرمع،ضعيفولاصحيحبإسناد

ركعتينيصلونالسلامحينيقومونمكةأهلكانولو.وقعلوذلك

فييمتنعمماهذامثلوكان،الناسلكليظهرمماهذالكاناخرتين

أحد.ينقلهلاأنلعادةوالشريعة

أقلوهوبريد،مقدارفييقصرالمسافرأنقطعا:معلومةسنةفهذه

فيهأفطرسفراالعادةفيكانفما،مطلقوالسنةوالكتاب،يوممن

عشرةالفتحبعدبمكةلمجيمالنبياقامفقدأياما،بالبلداقاموانوقصر،

قامويقصر،يوماعشرتسعةنحوقامومكة،نفسفيوهويفطرأيام

أعلم.واللهاخر.موضعلههذاوبسطيقصر،يوماعشرينبتبوك

ايضا:وقال

السجود،فيحتىتكبيرةكلمعالصلاةفياليدينرفعوأما

انهعلىمتفقةالائمةولكقيفعلها،!يمالنبيكانالتيالسنةهيفليست

الافتتاج.تكبيرةمعاليدينيرفع

فقهاءأكثريعرفهفلم،الركوعمنوالاعتدالالركوععندرفعهاماو
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وغيرهم.،والثوري،حنيفةبيو،النخعيكابراهيم،الكوفة

لما؛ذلكعرفوافإنهمالاثار،وعلماءالامصارفقهاءكثووأما

،واسحاق،والشافعي،كالأوزاعي،!شمعالنبيعنالسنةبهاستفاضت

قدفانه.مالكعنالروايتينإحدىوهوعبيد،بيو،حنبلبنحمدو

كانلمجوالنبيانوغيرهعمرابنحديثمن")1(الصحيحين"فيثبت

ولا،الركوعمنرأسهرفعواذا،ركعواذا،الصلاةافتتحإذايديهيرفع

السجدتين.بينذلكيفعل

بنمالكحديثمن""الصحيحفيلمجي!النبيعقهذاوثبت

لمجيوالنبيصحابمنعشرةفيالساعديحميدوأبيالحويرث)2(،

بيو،طالبأبيبنعليحديثمنمعروفوهو)3(،قتادةأبوأحدهم

لمجيو)4(.النبيعنالصحابةمنكثيروعدد،هريرة

حصبه)5(.الصلاةفييديهيرفعولايصليمنرأىإذاعمرابنوكان

93(.0)ومسلم735(،)البخاريأخرجه(1)

93(.1)ومسلم)737(،البخاريأخرجه2()

073(.)داودبومطولاخرجهومختصرا،)828(البخاريقيهو)3(

لابن(بتحقيقي8-26-)ص"الصلاةفياليدينرفع"كتابفيأحاديثهمانظر(4)

القيم.

اليدين""رفعفيالبخاريطريقهومن)627(،"مسنده"فيالحميدياخرجه)5(

53(.)ص
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)1(.حسناتعشرإشارةبكللهعامر:بنعقبةوقال

البالغ[البكرإجبارفي]مسألة

الله:رحمه-ايضا-تيميةبناحمدالدينتقيالشيخكلاممن

للعلماء،قولانالنكاحعلىلهاالابإجبارفيالبالغالبكر:قال

أحمد:عنروايتانهما

والشافعي.مالكقولوهوتجبر،:أحدهما

الدلبل.فيالراجحوهو،حنيفةبيأقولوهوتجبر،لا:نيوالثا

بتعيينهافالاعتباراخر،كفواالابوعينكفواعينتإذاالاولوعلى

منطلبتإذاهذافعلىوأحمد.الشافعيمذهبمنالوجهينأظهرفي

علىوجباخر،بكفؤيزوجهاأنالابواختاربكفؤ،يزوجهاأنالاب

مذهبظاهروهوالعلماء،أكثرعندتختارالذيبالكفؤيزوجهاأنالاب

وغيرهم.حنيفةبيووأحمدالشافعي

الابعد.ليالووإما،لحاكماإمازوجهايجهاتزومنالابامتنعفإن

وفي.لحاكمايزوجهاالروايتينإحدىفيحمدوالشافعيمذهبففي

فيالطبرانيخرجهو)323(.(عبداللهمسائل"فياحمدالامامالاثرذكو(1)

272(.)2/:""المجمعفيالهيثميوحسنه.مقارببلفط792()17/"الكبر"
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ليالويزوجها-عنهالمشهورةالروايةفي-حمدوأحنيفةأبيمذهب

الابعد.

الاخرالابزوجهاثماختارتهالذيبالكفؤلحاكمازوجهاواذا

نافذ،لحاكماونكاجالعلماء،عامةعندباطلالابفنكاجإذنها،بغير

زوجهالىإالمرأةتسليميجببل،نقضهللأبولااخرلحاكمليس

عينته.الذيالكفؤمنلهاالحاكمتزويحبمقتضى

لأنفظاهر؛الروايتينإحدىفيحمدوالشافعيمذهبعلىأما

إذاالحاكمفلأن،لغيرهالولايةيجعلمنقولعلىوأما.للحاكمالولاية

فيالاجتهادمحلفيمنهحكمافعلهكانالاجتهاد،فيهيسوغمافعل

مذهبفيالوجهينوأظهر،حنيفةأبيمدهبوهوالعلماء،قوليأظهر

.وغيرهحمدا

مختلفافعلإذاأنه:والشافعيأحمدمذهبفياخروجاوفيه

يسوغفلا،بصحتهغيرهحاكماوهويحكمحتىغيرهكفعلفهو]فيه[

هذابصحةحكمتهذا:مثلفيالحاكمقالفإذا.بالاتفاقحينئذنقضه

الشافعيعندذلكيقللمإنوكذلك،الائمةباتفاقحكمهنفذ،النكاج

اعلم.والله.مذهبهمنالراجحفيحمدوحنيفةبيوا

!!!
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..000000000005عرشهعلىسماواتهفوقاللهأنالمسلمينأئمةاتفق-

...........مفترضال""نفسه:اللهعنيقالانيجوزلاإنه:قالمن-

.......0000000000000000055..للهالنفسإثباتفيالسنةأهلمذهب-

.............................تشبيههذاإن:لجاهلاقولعلىالرد-

...+..........................................العلوفيمسالة"

................000000005العرشفوقاللهإن:قالمنقولصواب-

..................بعضهالىإمفتقرةغيرللمخلوقاتاللهحلقفي-

......................السماءفياللهإن:قالمنكفرمنعلىالرد-

.................هباطلاعتقادالسماءفياللهإن:قولهمعاقترنإذا-

0000000005.........................السماءفياللهإن:قولهممعنى-

...........متأو،كانأولجهلبايعذرممنلذلكالمنكركالىإذا-

...........................شبرالياتقربمن:حديثمعنى*

..00000000000000005.........!.......الاول:وجوهمنعليهالكلام-

.....0000555555500000000000000000000000000000000005..الثانيالوجه-

عنمصروفونحوهلحديثاهذاإن:يقولمنالعلماهلمن-

............................................................ظاهره
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932

932

932-313

133-332

334-243

335-336

336-337

337

933-034

034-343

345-353

347

347-934

د934-035،2

035

352

353

355-363

357-358

358-935

036



........0000000000000000005("الفراشلصاحبالولد"حديثمعنى-

والعقلالصحبحبالنقلوالنبواتالتوحيداثباتفيمسالة*

.................................................لصريحا

................................................؟بالعقلالمرادما-

...........0050555بالرسلتثبتلحجةوا،الايمانفيشرطالعقل-

......................................وجهينعلىالرسلتعريف-

........................حجةهوهل:العقلعنالقائلقولمعنى-

......................................النبوةتثبتبم:قولهجواب-

.......................0000000055..إبراهيماستدلبم:قولهجواب-

هوإنماوالسنةبالكتابالاستدلالفيالنظارمنكثيرظن-

منوغلطهم،العقليةبالأدلةصدقهمتثبيتمنلابدوانهبمجردها،

وو

..................العقليينوالقبحالحسنفيمختصرةقاعدة*

....00000000000005........................العقليالحكمفيفصل-

..................00000000555سيئاأوقبيحاحسناالشيءكونمعنى-

كانتلأجلهاصفاتعلىمشتملةهيهلالافعالأنفيفصل-

00000،00005000000000000000005.........................وسيئهحسنة

.........؟وغضبهوسخطهورضاهمحبتهنفسهيهلاللهمشيئه-

الكفريحبلانهو،بمشيئتهشيءكلحلقاللهأنالسلفاعتقاد-

............000500000000000000000000055........والعصيانلفسوقو

الشر.................حلقومنهيرضاها،فلحكمةاللهخلقهماكل-

............عليهجازاهثمالعبدفعلخلة!اللهإن:قولهمعلىالرد-
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36-037
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37-372

37-374

37-093

37

37-038
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38-385

38-386

38-938

38-093



......................05+.....55!يلانأهلعقيدةفيمسالة*

...تيميةابنعند!يلانخطيبالرضيبنمحمدالشيخحضور-

.....................الربنزولفياعتقادهمعنالشيخسؤال-

0055500000000000000000000000005..،المصحففيقولهعنسؤاله-

...."تيميةابنفتاوىفيلمضيةا"الدرةمنفتاوىمجموعه*

..................................عبدالهاديابنجامعهامقدمة-

...............05والدعاء000والتكبيربالنيةالجهرفيمسألةكي

...0000005.ـ..005000000000000000000؟بالنيةالجهرالامامعلىهل-

................؟.أفصلالسرأمبالدعاء،لجهراالامامعلىهل-

............لا؟ام،مستحبةوالصبحالعصربعدالمصافحةهل-

.........؟وثلاثةصغيراكانواإذاالامامخلفالتبليغيجوزهل-

.............عليهدرضعليهمفرضماللمأمومينالإمامتعليم-

.........لا؟............امالمسجدفيجائزالصبيانتعليمهل-

............!ييهأالنبيصلاةوصمةالصلاةشرائطفيمسألة*

.........................................00000555الصلاةشروط-

...............ـ.........عليهوالكلام،الوقتهوالساببعالشرط-

.0000000000000000500000000000000000000000000000005الصلاةأركان-

أذكارمنفيهايقولكانوماالصلاةفيلمجع!ماالنبيقراءةفيفصل-

...............000000000000000000000،....وغيرهاالرواتبالسنن-

....................التعريفأوقاتالقدسزهلارةفيمسألة*

..................0000،000000000500000000000000555السؤالنص-

..................فيهللصلاةالمقدسبيتلىإالسفرمشروعية-
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0000000000000000050500514،المسجدغيريزورالسلفمنأحديكنلم-

0000000000000000000000500000000416المقدسبيتإتياننذرلوماحكم-

يختصعبادة!شي!االنبيمسجدولاسالمقلمبيتفيليس:فصل-

-0000.00000000000000500.0000000000000000000000000005614418الصلاةغيربها

ووقتالنحر،عيدفيالقدسزيارةمنالناسبعضيفعلهما-

14-0000000000000.00000.1849...000000000.00000000000عرفةغيرلىإالتعريف

0000000000000000000000000000000914الكفارأعيادفيالقدسلىإالسفر-

024-000000000000000.0000000000000000000000.0914..00حرماالقدسلايسمى-

124-0.0.0000024..000..0.0000000000.00بمصرهالانسانتعريففيالخلاف-

0000000000000000500000000124القبورلبعضأولمسجدللتعريفالسفر-

0000000000000000000000000000000124......لقبور1لزيارةالسفرفيالنزاع-

000000000000000000000000000423و]لاتباعالتوقيفعلىمبناهاالعبادات-

0000000000000000000000000424]لطورلزيارةسافرمنعلىالسلفإنكار-

-000542428..00..0.00000يزار..مشهدوالتابعينالصحابةعهدعلىيكنلم-

034-0000500000000000005500.284.وبدعية،شرعية:وجهينعلىالقبورزيارة-

0000000000043شرعبماإلالايعبدنو،اللهإلايعبدلاأن:الدينجماع-

0000000000000000000000000055431..للزينةمظهراتالنساءخروجحكم-

الحلبيةالثغورإلىالمتوجهلمنصوراعسمكوفيمسالة*

044-000000.000.0000000000000000.000000.0.00433..ء.....571سنه

-435436السفر...0000000000000000000فيوالتطوعلقصر1والجمعفيالسنة-

أعظممنوالروافضوالمصارىالتتارقهرفيالمسلمينسعي-

-0.0000000000000000000000000.0.0000000000000436438.ء..والعباداتالطاعات
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..........0000000005بالشريعةوالتزامهملهموقتاالتتارعلىالكلام-

000000000055005...........التتربلادفيالذينالمسلميندمعصمة-

المنصموريلاجينالدينحسامللسلطانالشيخمكاتبةصورةكيغ

................................................896سنه

لمعروفباوالامر،الظاهرةالشرائعإقامةعلىالسلطانحث-

................................................المنكرعنوالنهي

...............................0000005والدواءالداءفيمسالةبخ!

...............................الحلاجعلىالكلامفيرسالة*

أعبدكانولوضالفانهالشريعةعنخارجاالشخصكانإذا-

....0000000000000005000000000000000000000005..!.....+........الناس

قتلوأنهالحلاجبولايةقولهممنالجهالبعضبهيستدلما-

..............................................عليهملردومظلوما

...........................ـ.....الحلاجيعتقدهمااعتقدمنحكم-

.....................................وحكمهوأسبابهالعقلزوال-

....بهالاقتداءيجوزفلا،القتليوجبماالافعالمنبداالحلاج-

..............غيرهعننقلكماعليهكذبهوماالحلاجعننقل-

منهيؤخذغيرهوأنالهوىعنينطقلاالرسولأنفيقاعدة-

..................000000000000000000555000000000000000000005ويترك

................00005الشريعةعنالخروجلاحدأنزعممنحكم-

..000000005.ذلكودلائلاللهبحكميسلمحتىمؤمناالعبدلايكون-

...........،...............المقاصدكلياتيجمعفيمافصل*

................(البزعلى>ودعاونوأ:قولهفيوالتقوىالبرمعنى-
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46

94
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56
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58
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61
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96
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448-
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945-
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461-

467-
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.............نوعكلوحكمعنهنهو!اوبهأمروافيماالناساقسام-

جماعهوالعدوانوالإثم،والعدلالقسطجماعهوالتقوبدالبر-

.............000000000000000000000000000000000000000000000005الظلم

......................................والعدوانالاثمعلىالاعانة-

.............................................اللهيحبهاالتيالغيرة-

........................................مختلفةفقهيةمسائل*

..ثانيايتوضأأم،يجزيههلاغتسلثمفتوضأ،،الغسلينويفيمن-

...........................للتكبيرمقارنةالنيةتكونأنتجبهل-

0005.الليلنصيبللهاصلي:ويقولينويبالليلصلىإذارجلفي-

وأالاداءينويهلالوقتخروجبعديصليهافريضةفاتتهمن-

-048482القضاء؟

..لا؟أم،بهمستحبخفضهأوالصوترهلالذكر،نيتهفيمن-

...ملحونبدعاءوالصوابالخيروبنيتهبقلبهاللهلىإيدمحيفيمن-

فصلاتهاخر،مسجدفيوينوبدائما،فيهيصليمسجدإمامفي-

......!.............................؟..إعادةأمقضاءتكونالثانية

الصبح،صلاةمنالاولىالركعةمنسجدةنسيإمامفي-

.....................................000000005..لجماعةاواختلاف

.............ـه000055لجمعةاصلاةوقتالمكانحراسةعنسؤال-

...........................زوجتهيطلقأننفسهفينوىرجلفي-

..............تيامرأعلىلفلانان:ثلاثابالطلاقحلفرجلفي-

........بحمائهتسكنإلازوجتهمنثلاثابالطلاقخلفرجلفي-

................................الكفارأعيادفيالناسيحدثهعما-
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علىأجرتهوصرفالمالبيتمنلمكانتعرضرجلفي-

-000000000000000000000000000194394..ـ.......00.000000000055555....مسجد.

0000000000000000000،00393،والقبائلالأشعخاصبينالتفضيلفيفصل-

05-000000000000000000.00000000000000000005945متفرقةفتاوىمجموعة*

-50794994الفقواء.00طريقبسلوكتظاهرنقدالنساءمنجماعةفيمسألة-

005..............!............يتيممفانهترابا،يجدلمإذاالماءعادم-

الرجلطلعذاواالبلد،خارجوالمغتسلحمامفيهاليسبلدةفي-

505-001...000000...000005000000...البردمنمشقةيجدالصبحصلاةوقت

505-0000000000000.00000000102:قولانفيه،فيهويفطرفيهيقصرالذيالسفر-

5-0000000000000500000000000000000020305...00000000الصلاةفياليدينرفع-

505-05500405...0..0000000000000000.0000000000البالغالبكرإجبارفيمسألة-

!!!
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