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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة

الذى فضلنا على األمم بغزارة العلوم، ورزقناا ماا لام يارزقهم مان قاوة الحمد هلل 

وعلاى  الفهوم، وصلى هللا على نبيناا محماد الباالن مان الشارف أقصاى المباروم،

 أصحابه وأتباعه صالة تدوم، أما بعد :

علينا باالقرآن وحفظاه مان تباديل وتحرياف، وبالسانة التاى  ن  فإن هللا عز وجل م  

يااف، وباسااتخراف الفقااه منهمااا وهااو العلاام رحأنشااأ لهااا علماااء يحرسااونها عاان ت

الشريف، غير أنه ال يحصل إال لمن حفظ القرآن والسنة ورزق الفهام اللطياف، 

علمااء السالف ال ينصابون أنفساهم للفتاوى إال بعاد اساتكمال  اروطها،  وقد كان

فكانوا يحفظون القرآن، ويعرفون ناسخه من منساوخه، ومحكماه مان متشاابهه، 

وخاصة مان عاماه، ويوغلاون فاى علوماه ويحفظاون اللغاة العربياة واألحاديا  

ها المروية، وينظرون فى عدالة نقلتها، فيميزون صحيحها مان ساقيمها، وناساخ

 من منسوخها، ويوغلون فى علوم ال تلزم لخوف أن تتعلق بما يلزم.

 فصل صفة المفتى ومرجعيته

أنا أباو [ أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق، أنا محمد بن مرزوق الزعفرانى، 1]

بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب، أنا أحمد بن أبى جعفر القطيعى وعلى بان 

ى بن عبد العزيز البرذعاى، ناا عباد الارحمن بان أبى على البصرى قاال : أنا عل

قال سمعت يونس بن عبد األعلى قال : قال محمد بن إدريس نا أبى ، أبى حاتم، 

: " األصل : القرآن والسنة، فإن لم يكن، فقياس عليهما،  -رحمه هللا  –الشافعى 

، وصااح  –صاالى هللا عليااه وآلااه وساالم  –وإذا اتصاال الحاادي  عاان رسااول هللا 

ناد منااه : فهااو ساانة، واإلجماااع أكباار ماان الخباار المنفاارد، ، وإذا تكافااأت اإلساا

أوالها، وليس المنقطع بشئ ما عادا منقطاع ابان  –إسنادا  –األحادي ؛ فأصحها 

 المسيب.

نا ابن مرزوق، أنا أحمد بن علاى، أناا إباراهيم بان عمار [ أخبرنا عبد الحق، 2]

ن البرمكاى أناا محماد بان عباد هللا البرمكى، )ح( وأنبأنا محمد بن عبد الباقى، ع

بن خلف، نا عمر بن محمد الجوهرى، نا أبو بكر األثارم، قاال : رأيات أباا عباد 

صلى هللا  –إذا كان فى المسألة عن النبى  -رضى هللا عنه  –هللا أحمد بن حنبل 

، وإذا كاان فاى حدي  لام يأخاذ فيهاا بقاول أحادا مان الصاحابة  –عليه وآله وسلم 

قااول مختلااف  –صاالى هللا عليااه وآلااه وساالم  –أصااحاب رسااول هللا المسااألة عاان 

تخير من أقاويلهم ولم يخرف عن أقاويلهم إلى من بعدهم، وإذا لم يكن تخيار مان 
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 –صالى هللا علياه وآلاه وسالم  –أقاويل التابعين، وربما كان الحادي  عان النباى 

عمارو بان  وفى إسناده  يئ فيأخذ به إذا لم يجائ خالفاه أثبات مناه، مثال حادي 

  عيب وإبراهيم الهجرى، وربما أخذ بالمرسل ما لم يجئ خالفه.

 –[ أخبرنا عبد الحق، أنا ابن مرزوق، نا أحماد بان علاى بان ثابات الخطياب 3]

 ، قال : أصول األحكام فى الشرع أربعة : -رحمه هللا 

وماااا تضااامنه مااان األحكاااام محكماااا  –عاااز وجااال  –األول : العلااام بكتااااب هللا 

 ا ، وناسًخا ومنسوًخا .ومفسرً  وعموًما وخصوًصا، ومجمالً  ومتشابها،

الثابتاة مان أقوالاه  –صلى هللا عليه وآله وسلم  –والثانى : العلم بسنة رسول هللا 

وأفعاله، وطرقها فى التواتر واآلحااد، والصاحة والفسااد، وماا كاان منهاا 

 على سبب وإطالق.

لياه واختلفاوا فياه، ليتباع اإلجمااع والثال  : العلم بأقاويل السالف فيماا أجمعاوا ع

 ويجتهد فى الرأى مع االختالف.

والرابااع : العلاام بالقياااس الموجااب لاارد الفااروع المسااكوت عنهااا إلااى األصااول 

المنطوق بها والمجمع عليها، حتى يجاد المفتاى طريقًاا إلاى العلام بأحكاام 

 النااوازل وتمييااز الحااق ماان الباطاال، فهااذا مااا ال مندوحااة للمفتااى عنااه وال

 له اإلخالل بشئ منه.يجوز 

[ قال : وقد أخبرنا محمد بن عبد الوهاب الكاتب، أنا على بن عمر بن محماد 4]

الخضاارمى، نااا حاااتم باان الحساان الشا ااى، نااا علااى باان خشاارم، أنااا عيسااى باان 

يونس، عن ابن عون، عن ابن سايرين، قاال حذيفاة : ال يفتاى النااس إال ثالثاة : 

 وخه، أو أمير ال يجد بدًا ، أو أحمق متكلف .قد عرف ناسخ القرآن ومنسرجل 

[ قال : وأخبرنا أبو الموفق محمد بن محمد النيساابورى، ناا أحماد بان محماد 5]

بن األزهر، أنا أحمد بن مروان المالكى، نا عبد هللا بن مسلمة القعنبى، نا سهيل 

إال رجالً  ال يحل ألحد أن يفتي في دين هللا" :  -رحمه هللا  –قال : قال الشافعى 

ومحكمااه ومتشااابهه، وتأويلااه وتنزيلااه،  عارفاااً بكتاااب هللا، بناسااخه ومنسااوخه،

بصايراً بحادي   يكاون بعاد ذلاكوفيماا أنازل ، ثام ومكيه ومدنياه، وماا أرياد باه، 

سااخ والمنسااوي، ويعاارف ماان ، وبالنا-وساالموآلااه  يااهلصاالى هللا ع -رسااول هللا 

 للعلااملغااة، ومااا يحتاااف إليااه مااا عاارف ماان القاارآن، ويكااون بصاايراً بالالحاادي  

علاى  اويكون بعد هذا مشارفً ، وقلة الكالم  والقرآن، ويستعمل مع هذا اإلنصاف

إذا كاان هكاذا فلاه أن ياتكلم وله قريحة بعد هاذا،  األمصار، وتكونأهل  اختالف

 .يفتي الفله أن يتكلم فى العلم وهكذا  ويفتي في الحالل والحرام وإذا لم يكن
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بكر محمد بن عباد البااقى، عان إباراهيم بان عمار البرمكاى عان [ أخبرنا أبو 6]

عبد العزيز بن جعفر، حدثنا أبو بكر الخالل، قال : أخبرنى محماد بان علاى؛ ناا 

ينبغاى للرجال إذا حمال نفساه علاى صالح بن أحمد بن حنبل، عن أبيه أنه قاال : 

الصااحيحة، الفتيااا أن يكااون عالمااا بالساانن عالمااا بوجااوه القاارآن عالمااا باألسااانيد 

صالى هللا علياه  –وإنما جاء خالف من خاالف لقلاة معرفتاه بماا جااء عان النباى 

 يحها من سقيما.حفى السنن، وقلة معرفتهم بص -وآله وسلم

بن عبد الجبار، نا عبد العزيز بن علاى [ أخبرنا محمد بن ناصر، نا المبارك 7]

ا الحساان باان األزجااى، قااال : ساامعت أبااا بكاار محمااد باان أحمااد المفيااد يقااول : ناا

وأناا  -رحماه هللا  –إسماعيل الربعاى، قاال : قيال ألباى عباد هللا أحماد بان حنبال 

 أسمع : يا أبا عبد هللا كم يكفى الرجل من الحدي  حتى يمكنه أن يفتى ؟ 

يكفيه مئة ألف ؟ قال : ال . قيل : مئتاا ألاف ؟ قاال : ال ، قيال : ثاال  مئاة ألاف؟ 

 قال : ال. قيل : خمس مئة ألف؟ قال: أرجو. قال : ال ، قيل : أربع مئة ألف؟

قد جمعوا العلوم المشروطة فى الفتيا، يمتنعون مع أنهم  –رضى هللا عنهم  –وقد كان علماء السلف )  فصل

 .( تورعا

[ أخبرنا ابن عبد الخالق، أناا ابان مارزوق، أناا أحماد بان علاى الخطياب، أناا 8]

مد بن الحسن الصواف، نا عبد هللا الحسن بن أبى بكر، أنا أبو على محمد بن أح

بن أحمد بن حنبل، نا أبو معمر، ناا حكاام الارازى، ناا جاراح الكنادى، عان أباى 

إسحاق، عن البراء، قال : لقد رأيت ثال  مئة من أهل بدر ما منهم من أحاد إال 

 وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى.

فينى، أناا عمار بان عبد الوهااب بان المباارك، أناا أباو محماد الصاري[ أخبرنا 9]

إبراهيم الكتانى، نا البغوى، نا زهير بن حرب، نا جرير، عن عطاء بن السائب 

عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، قال : أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول 

من األنصار، ما منهم رجل يُسأل عن  يئ إال  -صلى هللا عليه وآله وسلم –هللا 

 ود أن أخاه كفاه.

بد الحق بن عبد الخالق اليوسفى، أنا محمد بن مرزوق، أنا أحمد أخبرنا ع[ 10]

بن علاى بان ثابات، ناا ابان الفضال، ناا ابان درساتويه، ناا يعقاوب بان سافيان، ناا 

الحميدى، حدثنا سفيان، نا عطاء بان الساائب، عان عباد الارحمن بان أباى ليلاى، 

 صالى هللا –قال : أدركت مئة وعشارين مان األنصاار مان أصاحاب رساول هللا 

هاذا، وهاذا إلاى هاذا؛  يُسأل أحدهم عن المساألة، فيارد هاذا إلاى -عليه وآله وسلم

 حتى ترجع إلى األول.
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محمد بن إبراهيم، أنا أبو الفضل القر ى، [ أخبرنا ابن ناصر، أنا أبو سهل 11]

نا أبو بكر بن مردويه، نا محماد بان أحماد بان إساحاق، ناا أحماد بان النضار، ناا 

 –وكانت له صاحبة  –و الصباح عن عبد العزيز، عن أبيه عامر بن سيار، نا أب

 -صاالى هللا عليااه وآلااه وساالم –قااال : قااال لااى أبااى : يااا بنااى : رأياات رسااول هللا 

وأصحابه محازونين كاأنهم قاوم أغماار ال يحسانون  ايئًا، فاإذا سائلوا عان  ايئ 

أن تقااول بغياار علاام فتخاارف ماان  –يااا بنااى  –أحااال بعضااهم علااى بعاا ، فإياااك 

 الدين.

[ أخبرنا عباد الحاق، أناا ابان مارزوق، أناا أباو بكار الخطياب، أناا علاى بان 12]

أحمااد المقاارا، نااا محمااد باان الحسااين اآلجاارى، نااا أبااو العباااس أحمااد باان سااهل 

األ نانى، نا الحسين بن األسود العجلى، نا يحياى بان آدم، ناا حمااد بان  اعيب، 

ت ع بيدة ائفقال : لة، أعن حجاف، عن عمير بن سعد، قال: سألت علقمة عن مس

 فسله، فأتيت ع بيدة فقال : ائت علقمة، فقلت : علقمة أرسلنى إليك.

فقااال علقمااة فقااال : ائاات مسااروقًا فسااله، فأتياات مسااروقًا، فقااال : ائاات علقمااة 

أرسلنى إلى عبيدة، وعبيدة أرسلنى إليك، قال : فأت عبد الرحمن بن أباى ليلاى، 

علقمة فأخبرته، فقاال : كاان يُقاال : أجارأ فأتيته، فسألته، فكرهه، ثم رجعت إلى 

 القوم على الفتوى أدناهم علما.

[ وقال اآلجرى : أنا جعفر بن محمد الصاندلى، ناا محماد بان المثناى، قاال: 13]

 سمعت بشر بن الحار  يقاول : سامعت المعاافى ابان عماران ياذكر عان سافيان

لمسائل والفتيا حتى ، قال: أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا فى اابن عيينة

ال يجدوا بدا من أن يفتوا، وقال الُمعافى : قال سفيان : أدركت العلمااء والفقهااء 

 يترادون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أُعفوا كان أحب إليهم.

[ أخبرنا عبد الحق، أنا ابن مرزوق، نا أبو بكر الخطيب، أخبرنا البرقانى، 14]

: حادثكم محماد بان  -وأناا أسامع  – بان محماد بان زيااد قال: قُارا علاى عباد هللا

 –إسحاق بن خزيمة قال : سمعت يونس بن عبد األعلاى، قاال سامعت الشاافعى 

يقول : ما رأيات أحادًا جماع هللا فياه مان آلاة الفتياا ماا جماع فاى ابان  –رحمه هللا 

 عيينة اسكت عن الفتيا منه.

، أنا بن محمد بن يحيىنا إبراهيم وحدثنا أبو نعيم الحافظ، أ[ قال الخطيب : 15]

قال : سمعت إسحاق ابن  ،: سمعت أبا عبد هللا المروزيقال أبو العباس السراف

وأجهال النااس  ،أساكتهم فيهاا: قال ابن عيينة : أعلم الناس بالفتوى يقولراهوية 

 .يهابالفتوى أنطقهم ف
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ناا ابان  ،باتأناا أحماد بان علاى بان ثا ،رزوقأنا ابن م ،أخبرنا عبد الحق] 16[ 

عان  ،ناا سافيان ،ناا الحميادى ،ناا يعقاوب بان سافيان ،أناا ابان درساتويه ،الفضال

يسأل عان الشايء فياتكلم قال : أدركت أقواما إن كان أحدهم ل ،عطاء بن السائب

 .وإنه ليرعد

[ قال يعقوب: ونا الفضل بن زياد نا أحمد محمد بن عبد هللا األنصاارى، ناا 17]

إذا ُسائل عان  ايئ مان الفقاه الحاالل والحارام تغيار عن محمد أنه كاان  األ ع 

 لونه وتبدل، حتى كأنه ليس بالذى كان.

[ أخبرنا ابن عبد الخالق قال : أنا الزعفرانى، أناا أباو بكار أحماد بان علاى، 18]

حااازم العباادوى، نااا محمااد باان عبااد هللا باان إبااراهيم نااا إبااراهيم باان علااى أنااا أبااو 

قال : وهللا إن كاان  –يقرب المدينة  –نى  يخ قال : حدثالصلت، الذهلى، نا أبو 

 إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. –رضى هللا عنه  –مالك 

[ أخبرنا أبو الحسين اليوسفى، أنا أبو الحسن الزعفرانى، نا أحمد بن على، 19]

 أنا إبراهيم بن عمر البرمكى، )ح( وأنبأنا محمد بن عبد الباقى عن البرمكى، ناا

محمد بن عبد هللا بن خلف، نا عمر بن محمد الجوهرى، نا أبو بكر األثرم، قال 

: سمعت أبا عبد هللا يقول : من عرض نفسه للفتيا فقاد عرضاها ألمار عظايم إال 

ا  اديد، فإنماا  أنه قد تجئ الضرورة، قال الحسن : إن تركناهم وكلنااهم إلاى عايش

أيُّماا أفضال الكاالم أو اإلمسااك؟ قاال : تكلم القوم على هذا  قيل ألبى عباد هللا : ف

، ال  ااك ، قياال لااه : فااإذا كاناات الضاارورة؟ فجعاال يقااول :  اإلمساااك أحااب إلااى 

 الضرورة الضرورة .

لشدة ورعهم إذا ُسئلوا عن الشيئ يقولون أوقع هذا ؟ فإن لم  –رضى هللا عنهم  –وكان علماء السلف )  فصل

 .( يكن وقع، قالوا : دعونا حتى يقع

بن المبارك الحافظ، أخبرنا أباو محماد الصاريفينى، عبد الوهاب [ وأخبرنا 20]

أخبرنااا عماار باان إبااراهيم الكنااانى، نااا البغااوى، نااا زهياار باان حاارب، نااا عبااد 

الرحمن، عن سفيان، عن عبد الملك بن أبجر، عن الشعبى، عن مسروق، قال : 

نا حتاى  سألت أبى بن كعب عن  يئ، فقال : إن كان بعد؟ قلت : ال ، قال : فأِجم 

 يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا .

[ أخبرنا أبو الحسين بن عبد الخالق، نا أبو الحسن الزعفرانى، أنا أحمد بن 21]

على الحافظ، نا أبو عمر بن مهدى، أنا ابن مخلد، نا ظااهر بان خالاد بان نازار، 

خارجاه بان قال : حدثنى أبى : أنا عباد الارحمن بان أباى الزنااد، عان أبياه، عان 

زيد، قال : كان زيد بن ثابت إذا ُسئل عن الشيئ، يقول : كاان هاذا؟ فاإن قاالوا : 

 ال ، قال : دعوه حتى يكون.
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صلى هللا  –، كيف وقد قاله رسول هللا  "ال أدرى  "يكثرون من قول :  –رضى هللا عنهم  –وكانوا )  فصل

 .( -عليه وآله وسلم

نااا أباو الحسااين الزعفرانااى، أنااا أحمااد باان أ[ أخبرناا أبااو الحسااين اليوساافى، 22]

على بن ثابت، أنا على بن أحمد بن إبراهيم البصارى، ناا الحسان بان محماد بان 

عثمان، ثنا يعقوب بن سفيان، نا موسى بان مساعود، حادثنا زهيار، عان عباد هللا 

صالى  –بن محمد بن عقيل، عن محمد بن جبير، عن أبيه، أن رجالً أتاى النباى 

، فقال : يا رسول هللا أى البلدان  ار؟ قاال : ال أدرى. فلماا  -وسلم هللا عليه وآله

أتاه جبريل، قال : أى البلدان  ر؟ قال : ال أدرى. فانطلق جبريل، ثم جااء فقاال 

 فقلت : أى البلدان  ر؟ فقال : أسواقها . –تعالى  –: إنى سألت ربى 

أناا أباو الفضال  [ أخبرنا محمد بن ناصر، أنا أباو ساهل محماد بان إباراهيم،23]

القر ى، أناا أباو بكار بان مردوياه، ناا محماد بان أحماد بان الحسان، ناا بشار بان 

موسااى، نااا يحيااى باان إسااحاق، حاادثنا  ااريك عاان عطاااء باان السااائب، عاان أبااى 

: وابردهاا علاى الكباد  -علياه الساالم  –البخترى، قال : قال على بن أبى طالاب 

 أعلم.إذا سئل أحدكم عن ما ال يعلم، أن يقول : ال 

[ قال ابن مردويه : وحدثنا دعلج، نا محمد بن علاى بان زياد، أناا أحماد بان 24]

 بيب، نا أبى، عن يونس، عن ابن  هاب، عن خالد بن أسلم، قاال: خرجناا ماع 

ابن عمر فلحقنا أعرابى فقال : أنت ابن عمر ؟ قال : نعم. قاال : أتار  العماة ؟ 

نة فسلهم، فلما أدبر ق ب ل ابن عمر يديه فقال : ال أدرى، فاذهب إلى العلماء بالمدي

 ثم قال : نِْعم  ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما ال يدرى فقال ال أدرى.

وحدثنا محمد بن إبراهيم بن محمد، نا أبى، ناا أحماد بان [ قال ابن مردويه: 25]

سعيد حدثنا ابن وهب، حدثنا حفص بن عمار، عان حياوة بان  اريح، عان عقباة 

: صحبت ابن عمر أربعة وثالثين  هًرا، وكاان كثياًرا ماا يُسائل،  بن مسلم، قال

فيقول : ال أدرى، ثم يلتفت إلى فيقول : هل تادرى ماا يرياد ها الء؟ يريادون أن 

 يجعلوا ظهورنا جسًرا إلى جهنم.

عبد الحق اليوسفى، أنا الزعفرانى، أنا أحمد بن علاى الحاافظ، أناا [ أخبرنا 26]

لاى بان الحسان الارازى، أخبرناا أباو علاى الكاوكبى، أخبرنا ععلى بن الحسين، 

حدثنا أحمد بن عبيد، أنا الهياثم بان عادى، عان مجالاد، قاال : ُسائل الشاعبى عان 

 يئ، فقال : ال أدرى، فقيل له : أما تستحيى من قولك ال أدرى وأنت فقياه أهال 

ماا  ) سابحانك ال علام لناا إالالعراق؟ قال : لكن المالئكة لم تستحى حين قالات : 

 .1علمتنا (

                              
  32آية  البقرةسورة (  1
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 الحناائى ، أناا أباو بكار النجااد، قال أحمد بن على : وأخبرناا محماد بان عبياد هللا

رحماه  –أبو يحيى الناقد، نا خالد بن خداش، قال : سمعت مالاك بان أناس حدثنا 

قال : كنا جلوًسا عند أيوب فسأله عمر بن نافع عن  يئ، فلم يجبه، فقال له  -هللا

ال : بلااى، قااال : فمالااك ال تجبنااى؟ قااال: ال أعلاام. قااال عماار : ال أراك فهماات، قاا

 . -ونحن نتكلم –مالك 

[ أنبأنااا محمااد باان عبااد الباااقى، قااال : أنبأنااا إبااراهيم باان عماار البرمكااى، نااا 28]

محمد بن عبد هللا نجيب، حدثنا عمر بن محمد الجوهرى، نا أبو بكر األثرم، أناا 

 ستفتى، فيكثر أن يقول : ال أدرى.عبد هللا بن أحمد بن حنبل، قال: كان أبى يُ 

[ أخبرنا ابن ناصار، حادثنا أباو ساهل، أناا أباو الفضال القر اى، حادثنا ابان 29]

مردويه، قال: حدثنى عبد هللا بن محمد، حدثنا محمد بن أحمد بن عمارو، حادثنا 

عبد هللا بن أحمد بن كليب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، قال : سأل رجل مالك 

 عن مسألة، فقال : إنى ال أحسنها. –رضى هللا عنه  –بن أنس 

نى ضربت إليك من كذا وكذا ألساألك عنهاا، فقاال لاه مالاك: فاإذا إفقال الرجل : 

 رجعت إلى موضعك فأخبرهم أنى قلت لك : إنى ال أحسنها.

[ قال ابن مردويه : وحادثنا عباد هللا بان محماد بان أحماد بان معادان، حادثنا 30]

وارة، قال : سمعت أبا نعيم يقول : ما رأيات عالًماا قاط أكثار محمد بن مسلم بن 

 .  –رضى هللا عنه  –قوال ال أدرى من مالك بن أنس

عفر، حدثنا أحمد بن مهدى، حادثنا مردويه : وحدثنا عبد هللا بن ج[ قال ابن 31]

عبد هللا بن صالح عن اللي ، عن محمد بان عجاالن، قاال : ال يحيى بن أكثم، نا 

 ة العالم، فإذا أغفلها أو ك أن تُصاب مقاتله.ن  أدرى جُ 

[ قال ابن مردويه : وحدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا أحمد بن عمار، وحادثنا 32]

الحوطى، حدثنا ساعيد بان كثيار، قاال : سامعت أباا الاذ ي ال يقاول: تعل ام ال أدرى، 

فإنك إن قلات ال أدرى علماوك حتاى تادرى، وإن قلات : أدرى، ساألوك حتاى ال 

 تدرى.

اباان [ أنبأناا محماد بان عباد البااقى، عاان إباراهيم بان عمار البرمكاى، حادثنا 33]

بطة، حدثنا محمد بن أيوب، قال إبراهيم الحربى : سمعت رجالً يسأل أحمد بان 

عن يماين، فقاال لاه: كياف حلفات؟ قاال الرجال: لساُت  –رضى هللا عنه  –حنبل 

قاال رجال لشاريك: حلفاُت  أدرى كيف حلفت، فقال أحمد: ناا يحياى بان آدم قاال:

ولساات أدرى كيااف حلفاات، فقااال لااه  ااريك : لياات إذا درياات أناات كيااف حلفاات 

 دريت أنا كيف أفتيك. 

............... 
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م يستقر حتى يظهر خطأه ويُعلم لمن إذا عرف أنه قد أخطأ  –قدس هللا أرواحهم  –وقد كان فى السلف )  فصل

 .( من أفتاه بذلك

خالق اليوسفى، ناا أباو الحسان الزعفراناى، ناا أحماد بان [ أخبرنا ابن عبد ال34]

على بن ثابت الخطيب، نا القاضى أبو عبد هللا الصايمرى، ناا العبااس بان أحماد 

، ناا علاى بان محماد النخعاى، قاال: حادثنى  الها مى، نا أحمد بن محماد المساكىش

، عاان أبيااه، أن الحساان باان زياااد الل لاا ى محمااد باان أحمااد باان الحساان باان زياااد

فتى فااى مسااألة فأخطااأ، فلاام يعاارف الااذى أفتاااه، فاااكترى مناديًااا فنااادى: أن سااتاُ 

ساتفتى ياوم كاذا وكاذا فاى مساألة فأخطاأ، فمان كاان أفتااه بشائ الحسن بن زيااد أُ 

فليرجااع إليااه، فمكاا  أياًمااا ال يفتااى حتااى وجااد صاااحب الفتااوى، فأعلمااه أنااه قااد 

 أخطأ، وأن الصواب كذا.

أناه أفتاى  بلغنى نحو هذا عن بع  مشاايخناقال الشيخ أبو الفرف )المصنف(: و

رجالً مان قرياة بيناه وبينهاا أربعاة فراساخ، فلماا ذهاب الرجال، تفكار، فعلام أناه 

ئل عان مساألة توقاف، أخطأ، فمشى إليه فأعلمه أنه أخطأ، فكاان بعاد ذلاك إذا ُسا

 وقال: ما فى قوة أمشى أربعة فراسخ؟!

................................ 

 فصل

اارُب، وذهااب الااذين كااانوا كاااملين فااى العلااوم، قااد حصاالوا فلمااا ا نقضااى ذلااك الششِ

 روط االجتهاد، جاء بعدهم قوم من الفقهاء، فقلدوا القدماء فاى تصاحيح حادي  

يحتجاااون باااه، وعولاااوا علاااى الكتاااب التاااى وضاااعها أولئاااك: كاااـ " المساااانيد" 

أقااوام  و"الساانن"، وإن كااان فااى تلااك الكتااب مااا ال يجااوز تقليااده، ثاام جاااء بعاادهم

قصرت هممهم عن مطالعة الكتب التى جمعها أولئك، فصاروا يقلدون التعااليق 

 –فى باب األحادي ، وذلك ال يكفى، فرب حدي  فى التعاليق لم يقله رسول هللا 

ال بل ُرب  حدي  منقول فى "السنن" بإسناد ال يجوز  -صلى هللا عليه وآله وسلم

 التعويل عليه، مثل: 

وقاد  –قاال لعائشاة  -صالى هللا علياه وآلاه وسالم –هللا رساول [ ما روى أن 35]

 : " ال تفعلى، وأنه يور  البرص". -أسخنت ماء فى الشمس

 القاص وخالد بن إسماعيل، وكانا كذ اب ْين.وهب وهذا يرويه 

 قال أبو جعفر العُقيلى الحافظ : ال يصح فى الماء المشمس مسند.

جعاال  -صاالى هللا عليااه وآلااه وساالم – [ ومثاال : مااا روى : " أن رسااول هللا36]

المضمضة واالستنشااق للجناب ثالثاا فريضاة"، يروياه بركاة بان محماد، وكاان 

 كذابا، وما يقول به أحد من الفقهاء.
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أناه قاال: "  -صلى هللا عليه وآلاه وسالم –[ ومثل : ما روى عن رسول هللا 37]

 أبى مريم . تعاد الصالة من قدر الدرهم من الدم" وهذا قد رواه نوح بن

قال يحيى بن معين : ليس بشئ، وقال الدارقطنى : متروك. وقاد رواه روح بان 

غطيف وليس بثقة؛ قال البخارى: هذا الحدي  باطل. وقال أبو حاتم بان حباان : 

 -صلى هللا عليه وآله وسلم –هذا حدي  موضوع ال  ك فيه، ما قاله رسول هللا 

. 

أناه قاال: "  -صلى هللا عليه وآلاه وسالم –ومثل : ما روى عن رسول هللا [ 38]

 بن عبيد وكان كذابا.مبشر ال مهر دون عشرة دراهم ". يرويه 

: لقان غياا  بان إباراهيم داود األودى، عان الشاعبى، [ قال أحمد بان حنبال 39]

 عن على: ال يكون مهر أقل من عشرة دراهم. فصار حديثًا .

دي  ابن عباس : عن رسول [ ومثل ما روى الدارقطنى فى "السنن" من ح40]

أنااه فاارض صاادقة الفطاار علااى كاال صااغير  -صاالى هللا عليااه وآلااه وساالم –هللا 

وكبير، يهودى أو نصرانى. وهذا تفرد به سالم الطويل، قال يحيى بن معين: ال 

 يكتب حديثه. وقال النسائى : متروك.

ن [ ومثل : ماروى يحيى بن عنبسة عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم ع41]

: " ال  -صاالى هللا عليااه وآلااه وساالم –علقمااة عاان عبااد هللا، قااال: قااال رسااول هللا 

 شر" وهذا مما وضعه يحيى، ال يرويه غيره.يجتمع على م من خراف وعُ 

صالى هللا علياه  –قال أبو حاتم بن حبان الحافظ: ليس هاذا مان كاالم رساول هللا 

ال يضع الحدي ، ال -وآله وسلم  تحل الرواية عنه. ، ويحيى بن عنبسة دج 

وكااذلك قااال الاادارقطنى: هااو دجااال يضااع الحاادي ، قااال : وهااو كااذب علااى أبااى 

 ، ومثل هذا يطول.-صلى هللا عليه وآله وسلم –حنيفة ومن بعده إلى رسول هللا 

وقد ذكروا كثيرا منه فى التعااليق، وقاد ذكارت أحاديا  التعااليق ذكار منصاف، 

 وبينت صحيحها من سقيمها.

.................. 

 لم (وما زلت الهمم تتقاصر، وآل األمر إلى خلف هم بئس الخلف فمات الع)  فصل

عباد هللا بان [ أخبرنا ابن الحصين، أنا ابن المذهب، ناا أحماد بان جعفار، ناا 42]

أحمد، قال : حدثنى أبى، نا وكيع، نا هشاام، عان أبياه، عان عباد هللا بان عمارو، 

: " إن هللا ال يقااب  العلاام  -يااه وآلااه وساالمصاالى هللا عل –قااال : قااال رسااول هللا 

انتزاًعا ينتزعه من الناس، ولكان يقاب  العلام بقاب  العلمااء، حتاى إذا لام يباق 

عااالم، اتخااذ الناااس ُرهساااء جهاااال، فساائلوا، فااأفتوا بغياار علاام فضاالوا وأضاالوا" 

 أخرجه البخارى ومسلم فى الصحيحين.
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و محمد الصريفينى، أنا عمر بن [ أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك، حدثنا أب43]

إبراهيم الكنانى، نا البغوى، نا زهير بن حرب، نا جرير، عن قابوس، عن أبيه، 

قال : قال ابن عبااس: أتادرون ماا ذهااب العلام مان األرض؟ قلناا : ال. قاال : أن 

 يذهب العلماء.

 [ أخبرنا عبد الحق، أنا الزعفرانى، أخبرنا أحمد بن علاى الخطياب، ناا أباو44]

عبااد هللا باان برهااان، نااا أبااو جعفاار محمااد باان عماارو باان البختاارى، نااا العباااس 

الدورى، نا يعلى بن ُعبيد، نا يحيى بن عبيد هللا، عن أبيه، عن أبى هريرة، قاال 

: " يخارف فاى آخار الزماان قاوم  -صلى هللا عليه وآلاه وسالم –: قال رسول هللا 

 جهال يفتون الناس فيضلون ويضلون" .

على بن أحمد الرزاز، نا عثمان بن أحمد الادقاق، لخطيب : وأخبرنا [ قال ا45]

حدثنا الحسن بن على القطان، حدثنا إسماعيل بان عيساى العطاار، حادثنا محماد 

قاال : حادثنى طلحاة بان عمارو  –يعناى : ابان عيااش  –بن حمير عن إسماعيل 

فهاا عن عطاء عن ابن عباس فى قوله تعالى : ) نأتى األرض ننقصها مان أطرا

 قال ذهاب فقهائها ، وخيار أهلها . 2(

يعقاوب بان [ قال : وأخبرنا ابن الفضال، أخبرناا عباد هللا بان جعفار، حادثنا 46]

سفيان، قال : حدثنى محمد بن أبى زكير، حدثنا ابن وهب، قال : حادثنى مالاك، 

؟ وارتااع ربيعة وهو يبكى، فقاال : ماا يبكياكقال : أخبرنى رجل أنه دخل على 

وقال له : أدخلت عليك مصيبة، فقال : ال ، ولكن أساتُفتى مان ال علام لاه  لبكائه،

 وظهر فى اإلسالم أمر عظيم .

قلت )المصنف( : هذا قول ربيعة والتابعون متوافرون، فكياف لاو عااين زمانناا 

 هذا؟ وإنما يتجرأ على الفتوى من ليس بعالم لقله دينه.

............................................................ 

 وينبغى للمستفتى أن يتحرى بفتواه أهل الدين.

[ أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندى، أنا ابن مسعدة، أنا حمزة الساهمى، 47]

نا أبو أحمد بن عدى، حدثنا محمد بن أحمد البلدى، حدثنا إبراهيم بان الهياثم، ناا 

عان أناس، قاال : قاال  عبد الوار  الخراساانى، عان خلياد بان دعلاج، عان قتاادة

: " إن هاذا العلام ديان، فلينظار أحادكم  -صلى هللا علياه وآلاه وسالم –رسول هللا 

مماان يأخااذ دينااه". هكااذا رواه مرفوًعااا، والصااواب أنااه ماان قااول التااابعين، فقااد 

 رويناه عن ابن سيرين وابن عون.

                              
  41( الرعد آية  2
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أحماد البطر، نا ابن رزقويه، أنا [ أخبرنا ابن ناصر، أنا نصر بن أحمد بن 48]

بن كامل، حدثنا محمد بن يونس، حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن عون، قال : 

سأل الحسن عن رجل، فقال رجل : يا أبا سعيد الرجل الفقيه، فقال : وهل رأيت 

 عز وجل. -بعينيك فقيًها قط؟ إنما الفقيه الذى يخشى هللا 

لخطياب، أناا علاى [ أخبرنا ابن عبد الخالق، أنا ابن مارزوق، أناا أباو بكار ا49]

بن محمد بن عبد الصمد، أناا محماد بان إباراهيم بان علاى، ناا مفضال بان محماد 

الجندى، قال : سمعت أبا مصعب أحمد بن أبى بكر يقول: سمعت مالك بن أنس 

 يقول : ما أفتيت حتى  هد لى سبعون أنى أهل لذلك. –رضى هللا عنه  –

أنا الحسين بن علاى التميماى، العبدوى، [ قال الخطيب : وأخبرنا أبو حازم 50]

قااال: ساامعت محمااد باان إسااحاق الثقفااى يقااول: ساامعت الحساان باان عبااد العزيااز 

صاديق  –الجروى يقول : حدثنا عبد هللا بن يوسف التنيسى، عن خلف بن عمر 

: ما أجبُت فى يقول –رضى هللا عنه  –قال : سمعت مالك بن أنس  –كان لمالك 

عًا لاذلك؟ ساألت ربيعاة، ى : هل يراناى موضاالفتوى حتى سألُت من هو أعلم من

وسألت يحيى بن سعيد فأمرانى بذلك، فقلت له : يا أبا عبد هللا! لو نهوك؟ قاال : 

كنت أنتهى، ال ينبغى لرجل أن يرى نفساه أهاال لشائ حتاى يساأل مان هاو أعلام 

 منه.

أن يكاون كاذلك، ألن الساائل : ويحاق للمفتاى  -رحماه هللا  –[ قال الخطيب 51]

ه الحجااة لااه عنااد هللا وقلااده فيمااا قااال ماان غياار مطالبااة ببرهااان ، فهااو مقااام جعلاا

 خطر.

أباو ساعيد محماد بان موساى الصايرفى، ناا أباو العبااس [ قال : وقاد أخبرناا 52]

حوارى، نا إسماعيل بان عباد بن هالل، حدثنا أحمد بن أبى ال األصم، نا عبد هللا

قااال : إن العااالم بااين هللا وبااين هللا ، نااا ساافيان باان عيينااة عاان محمااد باان المنكاادر 

 خلقه، فلينظر كيف يدخل.

[ قال : وأخبرنا الجاوهرى، ناا محماد بان العبااس، ناا يحياى بان صااعد، ناا 53]

الحسين بن الحسن الماروزى، حادثنا عباد هللا بان المباارك، أخبرناا المعتمار بان 

 –سليمان، عن أبى مخزوم النهشلى، عن سيار أبى الحكام قاال : قاال ابان عمار 

 إنكم تستفتونا استفتاء قوم كأنا ال نُسأل عما نفتيكم به. –رضى هللا عنه 

أبو الحسين اليوسفى، أنا أبو الحسن الزعفرانى، أنا أحمد بن على [ أخبرنا 54]

الشاهد، حدثنا مكارم الحافظ، أخبرنا الصيمرى، أنا أبو القاسم عبد هللا بن محمد 

بان ساماعة، قاال سامعت أباا يوساف  نا أحمد بان عطياة، حادثنا محمادبن أحمد، 

يقول : سمعت أبا حنيفة يقول : من تكلم فى  ئ من العلم وتقلده، وهاو يظان أن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 يا البن الجوزىـيم الفتـتعظ 

-14- 

اُهل ْت علياه  –عز وجال  –هللا  ال يساأله عناه : كياف أفتيات فاى ديان هللا ؟! فقاد س 

 نفسه ودينه .

 عن أبى يوسف قال : سامعت أباا حنيفاة] قال : وقال ابن عطية : نا ابن سماعة 

 أن يضيع العلم ماا أفتيات أحادًا، يكاون لهام المهناأ، يقول : [ ولوال الفرق من هللا

 وعلى  الوزر !!

أخبرنا ابن عبد الخالق، أنا أبو الحسن الزعفرانى، أخبرنا أحمد بن على،  [55]

أنااا ابااو نعاايم، أنااا أبااو بكاار محمااد باان إبااراهيم المقاارا، نااا أحمااد باان محمااد باان 

بن منصور، عن حماد األبح، عان  د ، حدثنا عبد الحكيمسعدان، نا عمار بن خال

 محمد بن واسع، قال : أول من يُدعى إلى الحساب يوم القيامة : الفقهاء.

لااى، أنااا اباان [ أخبرنااا اباان عبااد الخااالق ، أنااا الزعفرانااى، أنااا أحمااد باان ع56]

و هشام بن خالد، نا أباالفضل، أخبرنا ابن درستويه، نا يعقوب بن سفيان، حدثنا 

 –ناس، قاال : حادثنى ربيعاة، قاال : قاال لاى ابان خلادة أمسهر، حادثنا مالاك بان 

: يا ربيعة ! أراك تفتى الناس، فإذا جاءك رجل يساألك فاال  -وكان نعم القاضى 

 يكن همك أن تخرجه مما وقع فيه، وليكن همك أن تتخلص مما سألك عنه.

حمد بن على، أنا ابن [ أخبرنا ابن عبد الخالق، أخبرنا الزعفرانى، أنا أ57]

مرزوق، أنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا حنبل بن إسحاق، نا أبو نعيم، نا 

سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : ألن يعيش الرجل جاهال خير له من 

 أن يفتى بما ال يعلم.

...................................................... 

 .( الشديد لمن يفتى وليس من أهل الفتوىوقد جاء الوعيد )  فصل

أبااو  [ أخبرنااا محمااد باان ناصاار، أنااا أبااو سااهل محمااد باان إبااراهيم، أخبرنااا58]

الكاتب قال : أناا  الفضل القر ى، نا أبو بكر بن مردويه، حدثنا على بن الحسين

جعفر بن محمد بن مروان قال : أنا أحمد بن عيسى العلوى قاال : أناا محماد بان 

صالى هللا  –حماد قاال : حادثنى أباى عان آبائاه قاال : قاال رساول هللا جعفر بن م

: " من أفتى الناس بغير علم لعنتاه مالئكاة الساماء ، ومالئكاة  -عليه وآله وسلم 

 األرض " .

............. 

فليسمع هذه النصيحة من يخاف على دينه، ويعرض عن طلب الرئاسة فى غير وقتها، فقد قال الحكماء )  فصل

 .( تصدر وهو صغير فاته علم كثير  : من

[ وأخبرنا يحيى بن على، أنا أبو بكر الحافظ، حدثنا الحسن بن الحساين بان 59]

حكمان، حادثنا أباو العبااس الكنادى، حادثنا إباراهيم بان عرفاة، حادثنا محماد بان 
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يقول : من طلب الرئاسة فى غيار أوانهاا   الربيع، قال : سمعت يزيد بن هارون

 ها فى أوانها.حرمة هللا إيا

. وقاد قيال  -عاز وجال  –وليعلم الم من أن الرئاسة على الحقيقة هاى تقاوى هللا 

فا الكرخى قليل العلم، فقاال : "وهال ياراد و: إن معر -رحمه هللا  –لإلمام أحمد 

 ل إليه معروف".صالعلم إال لما و

عرض بها إيمانا صادقًا يُقبل بقلوبنا إلى طلب اآلخرة وي –عز وجل  –نسأل هللا 

عاان زخااارف الاادنيا الفانيااة، وأن يجعاال اعتمادنااا علااى العماال بمقتضااى العلاام، 

: " مان  -صالى هللا علياه وآلاه وسالم  –وينجينا من الريااء، فقاد قاال رساول هللا 

طلب العلم ليباهى به العلماء أو ليماارى باه السافهاء، أو ليصارف وجاوه النااس 

 إليه لم يرح رائحة الجنة".

نا أبو عبد الرحمن الماروذى، أناا محماد بان الفضال الصااعدى، [ وقد أخبر60]

أنا عبد الغافر بن محمد، أخبرنا محمد بن عيسى، أناا إباراهيم بان محماد، حادثنا 

مسلم بن الحجاف، حدثنا علاى بان خشارم حادثنا حجااف، عان ابان جاريج، قاال : 

حدثنى يونس بن يوسف عن سليمان بن يساار، عان أباى هريارة، قاال : سامعت 

قضى فيه يوم يقول : " إن أول الناس يُ  –صلى هللا عليه وآله وسلم  –ول هللا رس

القيامة، ثالثة : رجل استشهد، فأتى به فعرفاه نعماه، فعرفهاا، فقاال : ماا عملات 

تِلُت. قال : كذبت، ولكنك قاتلات ليقاال هاو جارا، فيها؟ فقال : قاتلت فيك حتى قُ 

ألقاى فاى الناار. ورجال تعلام العلام  فقد قيل. قم أُِمر به فساحب علاى وجهاه حتاى

وعلمه، وقرأ القرآن، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، فقال : ما علمت فيها ؟ قال : 

، ولكناكتعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. فقال:  تعلمات  ليُقاال هاو  كاذبت 

القرآن ليقال هو قارا، فقد قيل. ثم أُمار باه فُساحب علاى  عالم، فقد قيل، وقرأت  

هه حتى ألقى فى النار. ورجل وسع هللا عليه وأعطاه من أصناف المال كله، وج

فأتى به فعرفه نعمه، فعرفها، فقال : ما علمت فيها؟ فقال : ما تركات مان سابيل 

، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، أتحب أن ينفق فيها إال  نفقت فيها لك. قال : كذبت 

فاى الناار ؟ أخرجاه مسالم فاى  فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتاى ألقاى

 الصحيح .

........................... 

آخاار الكتاااب والحمااد هلل رب العااالمين وصاالواته علااى ساايدنا محمااد وعلااى آلااه 

 .وصحبه أجمعين 

وكان الفراغ منه يوم األربعاء التاسع من  اهر ربياع األول سانة خماس وساتين 

عبد الارحمن بان أحماد بان عباد  وست مئة على يد الفقير إلى هللا تعالى أحمد بن
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الرحمن بن على بن يحيى بن محمد الشاهرزورى غفار هللا لاه ولوالدياه وجمياع 

المسلمين آمين يا رب العالمين وذلك بمحروسة بالقااهرة المعزياة بادرب  امس 

الدولة بالمسجد المعاروف باالفقراء الحلبياين أعااد هللا مان بركااتهم عليناا وعلاى 

 العالمين. كافة المسلمين آمين رب
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 ريحانة اإلفتـاء وجالل العلماء

 منير عرفه الشيخ / 

monirrrrrrr@yahoo.com 

 

 دعوتُكككك يكككا ابكككن  دينكككى لكككو أجبكككت  

 إلكككككى أمكككككرم تككككككون بكككككه معكككككافى  

 إلككككككى ُدنيككككككا الفتككككككاوى ال تغككككككامر  

نا يكككككا صكككككا   
ق  أنقكككككذ   وإن  نكككككاد و 

 وال تحسككككككب  ُدعككككككائى ُدعككككككاء  ذُلم 
 

  إلكككى مكككا فيكككه  خيكككُرق لكككو ر  كككدت   

 ُمصكككككككان ا إن  ذهبكككككككت  وإن  أتيكككككككت  

 وإن  زينكككككككككت  أسكككككككككباب ا و كككككككككتى

 وإن  صككككككدقت  دعككككككواهم وحتككككككى

ككككككك   إن وعيكككككككت    فكككككككإن  األمكككككككر  ع 
 

 ألكككككككم تسكككككككمع  كتكككككككاب  هللا يُتلكككككككى 

كككككُف مكككككا تجهكككككل  يكككككا هكككككذا  وال ت ق 

 رسككككككوُل هللا  قككككككد ألقككككككى دعككككككاء  
 

 ويأتيككككككك البيككككككاُن فمككككككا انتبهككككككت   

 فككككككإن  تهجككككككر  نصككككككيحت ه ُسككككككئلت  

، قُتلككككككت  لمكككككن أفتككككككى   بككككككال علككككككمم
 

 دعوتُكككككك يكككككا ابكككككن  آبكككككاءم ككككككرامم 

 فككككإن  خككككالفتنى وعصككككيت  أمككككرى 

كككككد  يكككككا صكككككديقى  فكككككإن    األمكككككر  ج 

 وإن  ت هكككككد  فكككككى ُمحيكككككاهُ وت نكككككأى 
  

ر ككككككت    ككككككن  أس ُسككككككوا مجككككككد ا و   وم 

 فككككككككال رب  أطعككككككككت  وال امتثلككككككككت  

يككككه  هلكككككت    فككككإن  تسككككع  فككككى مرام 

كككككككككككهُ هللاُ أُعنكككككككككككت    فككككككككككإن  أعطاك 
  

 إليككككك  –بككككال طلككككبم  – إن  آلككككت  فكككك

 وال تهجكككككر  قكككككول  أعكككككالمم  قكككككاتم 

 فككككإن  كككككانوا علككككى قككككولم جميع ككككا 

ككككككككاُ    وإن  فيهككككككككا تشككككككككعبت  الف ج 

 ويتلُكككككوه البيكككككاُن مكككككن الرسكككككول  

 وال تأخكككككككككذ  بكككككككككأقوال  الرجكككككككككال  

 فال تغفكل  قكول  "ال أدرى" يكا أنكت   

 أنكككاُروا العلكككم  فكككى الظلمكككات  حتكككى 

ككككككلمت    فككككككإن  تسككككككلك  سككككككبيل هُم س 

 فبكككككككككالقرآن  فابكككككككككدأ  إن  بحثكككككككككت  

 بككككككذاق  هللاُ فككككككى القككككككرآن  أفتككككككى 

ككككككت   ل م   إذا مككككككا خككككككال فُوا سككككككنن ا ع 
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 وإن  ككككانوا علكككى الكككرأس  جميع كككا
  

كككت   م   ففكككوق ُهم الرسكككوُل ، فهكككل فه 
   

ع كككككككال ى   كككككككا علكككككككمم دعوتُكككككككك للم   أ خ 

 وهكككذى ريحكككانتى جاءتكككك تسكككعى

ى    وال تعمكككككككد  لتشكككككككديد  الفتكككككككاو 

 يلوُمككككوا  وال تخككككل  العبككككاد  ومككككا 

 وال تككككككرض  الوقككككككوف  ببككككككاب  ذلم 

ا يكا صككديقى  كر  كئت  د ه   وعكل  مكا   

  

ككككككككككت    ن  ككككككككككس  علككككككككككى ذاق  ، أ م   فق 

  وللعلمكككككككككا جكككككككككالل  إن  صكككككككككبرت

كككككقت   كككككف  ض  ي   فكككككديُن هللا  يسكككككر  ، ك 

 فوجككككككهُ هللا  أ ب ق ككككككى ، قككككككد ُكفيككككككت  

 ولألحقككككاد  فككككاترق  ، قككككد نجككككوت   

ككككككف  أنككككككت   ي  ككككككاأم ، ك   فلألكفككككككان  س 
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