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َمةُ  يُخ، اإِلَماُم، الَعَّلَّ َتَعاَلى، َوَرِضَي  َرِحَمُه اللُ  أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي َقاَل الشَّ

 َعنُه َوَأرَضاُه: 

الحمد هلل الذي فضلنا على األمم بغزارة العلوم، ورزقنا ما لم يرزقهم من قوة الفهوم، 

وصلى اهلل على نبينا محمٍد البالغ من الشرف أقصى المربوم، وعلى أصحابه وأتباعه صالة 

 أما بعد:. تدوم

ل وتحريف، وبالسنة التي أنشأ لها علماء  من علينا بالقرآن وحفظه من تبدي فإن اهلل 

يحرسوهنا عن تجزيف، وباستخراج الفقه منهما وهو العلم الشريف، غير أنه ال يحصل إال 

لمن حفظ القرآن والسنة ورزق الفهم اللطيف، وقد كان علماء السلف ال ينصبون أنفسهم 

ناسخه من منسوخه، للفتوى إال بعد استكمال شروطها، فكانوا يحفظون القرآن، ويعرفون 

ومحكمه من متشاهبه، وخاصه من عامه، ويوغلون يف علومه ويحفظون اللغة العربية 

واألحاديث المروية، وينظرون يف عدالة نقلتها؛ فيميزون صحيحها من سقيمها، وناسخها 

 من منسوخها، ويوغلون يف علوٍم ال تلزم لخوف أن تتعلق بما يلزم.

أخربنا عبد الحق بن عبد الخالق، أنا محمد بن مرزوق الزعفراين، أنا أبو بكر  -1

أحمد بن علي بن ثابٍت الخطيب، أنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي وعلي بن أبي علي 

البصري قاال: أنا علي بن عبد العزيز الربذعي، نا عبد الرحمن بن أبي حاتٍم، نا أبي، قال: 

األصل: القرآن » :ال: قال محمد بن إدريس الشافعي سمعت يونس بن عبد األعلى ق

، ن لم يكن، فقياٌس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول اهلل إوالسنة، ف

أكرب من الخرب المنفرد، والحديث على ظاهره، وإذا   وصح اإلسناد منه: فهو سنة، واإلجماع

وإذا تكافأت األحاديث، فأصحها  ،احتمل المعاين: فما أشبه منها ظاهر األحاديث أوالها به

 أوالها، وليس المنقطع بشيٍء ما عدا منقطع ابن المسيب.  -اإسناد  -

أخربنا عبد الحق، نا ابن مرزوق، أنا أحمد بن علي، أنا إبراهيم بن عمر الربمكي،  -2

ح وأنبأنا محمد بن عبد الباقي، عن الربمكي، أنا محمد بن عبد اهلل بن خلف، نا عمر بن 

إذا كان  جوهري، نا أبو بكٍر األثرم، قال: رأيت أبا عبد اهلل أحمد بن حنبل محمد ال

حديث لم يأخذ فيها بقول أحٍد من الصحابة وال من بعده  يف المسألة عن النبي 

قول مختلف تخير من  وإذا كان يف المسألة عن أصحاب رسول اهلل  ،خالفه

هم، وإذا لم يكن فيها عن النبي أقاويلهم ولم يخرج عن أقاويلهم إلى قول من بعد
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   وال عن أصحابه قول تخير من أقاويل التابعين، وربما كان الحديث عن النبي

  ويف إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجئ خالفه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن

 شعيب و مثل حديث إبراهيم الهجري، وربما أخذ بـالحديث المرسل ما لم يجئ خالفه.

، أخربنا عبد الحق، أنا ابن مرزوق، نا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب  -3

 قال: أصول األحكام يف الشرع أربعة:

 ا، وعموم  اومتشاهب  اوما تضمنه من األحكام محكم   األول: العلم بكتاب اهلل 

 .اومنسوخ   ا، وناسخ  اومفسر   ، ومجمال  اوخصوص  

الثابتة من أقواله وأفعاله، وطرقها يف التواتر  والثاين: العلم بسنة رسول اهلل 

 واآلحاد، والصحة والفساد، وما كان منها على سبٍب وإطالٍق.

والثالث: العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه، ليتبع اإلجماع ويجتهد 

 يف الرأي مع االختالف.

ها إلى األصول المنطوق هبا  والرابع: العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عن

إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من  اوالمجمع عليها، حتى يجد المفتي طريق  

 الباطل، فهذا ما ال مندوحة للمفتي عنه وال يجوز له اإلخالل بشيء منه.

قال: وقد أخربنا محمد بن عبد الوهاب الكاتب، أنا علي بن عمر بن محمد  -4

الحسن الشاشي، نا علي بن خشرٍم، أنا عيسى بن يونس، عن ابن الحضرمي، نا حاتم بن 

عوٍن، عن ابن سيرين، قال حذيفة: ال يفتي الناس إال ثالثة: رجل قد عرف ناسخ القرآن 

ا، أو أحمق متكلٌف.  ومنسوخه، أو أمير ال يجد بد 

قال: وأخربنا أبو الموفق محمد بن محمد النيسابوري، نا أحمد بن محمد بن  -5

أنا أحمد بن مروان المالكي، نا عبد اهلل بن مسلمة القعنبي، نا سهيل قال: قال  األزهر،

بكتاب اهلل، بناسخه  ا عارف   إال رجال   ال يحل ألحٍد يفتي يف دين اهلل  :الشافعي 

ومنسوخه، ومحكمه ومتشاهبه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، وفيما أنزل، ثم 

، وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من بحديث رسول اهلل  ايكون بعد ذلك بصير  

بالشعر وما يحتاج إليه للعلم  اباللغة بصير   االحديث ما عرف من القرآن، ويكون بصير  

على اختالف  اوالقرآن، ويستعمل مع هذه اإلنصاف، وقلة الكالم ويكون بعد هذا مشرف  
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هكذا فله أن يتكلم ويفتي يف الحالل أهل األمصار، ويكون له قريحة بعد هذا وإذا كان هذا 

 والحرام، وإذا لم يكن هكذا فـله أن يتكلم يف العلم و ال يفتي.

أخربنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي، عن إبراهيم بن عمر الربمكي عن عبد العزيز  -6

بن جعفر، حدثنا أبو بكر الخالل، قال: أخربين محمد بن علي، نا صالح بن أحمد بن حنبل، 

بوجوه  ابالسنن عالم   اه أنه قال: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالم  عن أبي

باألسانيد الصحيحة، وإنما جاء خالف من خالف لقلة معرفته بما جاء عن  االقرآن عالم  

 يف السنن، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها. النبي 

أخربنا محمد بن ناصر، نا المبارك بن عبد الجبار، نا عبد العزيز بن علي األزجي،  -7

قال: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد المفيد يقول: نا الحسن بن إسماعيل الربعي، قال: قيل 

وأنا أسمع: يا أبا عبد اهلل كم يكفي الرجل من الحديث  ألبي عبد اهلل أحمد بن حنبل 

يكفيه مئة ألف؟ قال ال. قيل: مئتا ألف؟ قال: ال. قيل: ثالث مئة حتى يمكنه أن يفتي؟ 

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

 فصل

مع أهنم قد جمعوا العلوم المشروطة يف الفتيا، يمتنعون  وقد كان علماء السلف 

 .اتورع  

أنا أحمد بن علي الخطيب، أنا الحسن بن  أخربنا ابن عبد الخالق، أنا ابن مرزوٍق، -8

أبي بكر، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، نا عبد اهلل بن أحمد بن حنبٍل، نا  

أبو معمٍر، نا حكام الرازي، نا جراح الكندي، عن أبي إسحاق، عن الرباء، قال: لقد رأيت 

 يكفيه صاحبه الفتوى.ثالث مئة من أهل بدٍر ما منهم من أحٍد إال وهو يحب أن 

أخربنا عبد الوهاب بن المبارك، أنا أبو محمد الصريفيني، أنا عمر بن إبراهيم   -9

الكتاين، نا البغوي، نا زهير بن حرب، نا جرير، عن عطاء ابن السائب عن عبد الرحمن بن 

من األنصار، ما  أبي ليلى، قال: أدركت عشرين ومئة  من أصحاب رسول اهلل 

 منهم رجل يسأل عن شيء إال ود أن أخاه كفاه.

أخربنا عبد الحق بن عبد الخالق اليوسفي، أنا محمد بن مرزوق، أنا أحمد بن  -10

علي بن ثابٍت، نا ابن الفضل، نا ابن درستويه، نا يعقوب بن سفيان، نا الحميدي، حدثنا 



 تعظيم الفتيا              
 

5 

ليلى، قال: أدركت مئة وعشرين من سفيان، نا عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي 

يسأل أحدهم عن المسألة، فيرد هذا إلى هذا،  األنصار من أصحاب رسول اهلل 

 وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى األول.

أخربنا ابن ناصٍر، أنا أبو سهل محمد بن إبراهيم، أنا أبو الفضل القرشي، نا أبو   -11

حمد بن النضر، نا عامر بن سيار، نا أبو بكر بن مردويه، نا محمد بن أحمد بن إسحاق، نا أ

قال: قال لي أبي: يا بني: رأيت رسول  -وكانت له صحبة-الصباح عن عبد العزيز، عن أبيه 

، فإذا سئلوا عن شيء اوأصحابه محزونين كأهنم قوم أغمار ال يحسنون شيئ   اهلل 

 الدين.أن تقول بغير علٍم فتخرج من  -يا بني-أحال بعضهم على بعٍض، فإياك 

أخربنا عبد الحق، أنا ابن مرزوق، أنا أبو بكٍر الخطيب، أنا علي بن أحمد  -12

المقرئ، نا محمد بن الحسين اآلجري، نا أبو العباس أحمد بن سهٍل األشناين، نا الحسين 

بن األسود العجلي، نا يحيى بن آدم، نا حماد بن شعيب، عن حجاج، عن عمير بن سعد، 

ة، فقال: ائت عبيدة فسله، فأتيت عبيدة فقال: ائت علقمة، قال: سألت علقمة عن مسأل

، فقال: ائت علقمة افسله، فأتيت مسروق   افقلت: علقمة أرسلني إليك. فقال: ائت مسروق  

فسله، فقلت: علقمة أرسلني إلى عبيدة، وعبيدة أرسلني إليك، قال: فأت عبد الرحمن بن 

ى علقمة فأخربته، فقال: كان يقال: أجرأ أبي ليلى، فأتيته، فسألته، فكرهه، ثم رجعت إل

 .االقوم على الفتوى أدناهم علم  

وقال اآلجري: أنا جعفر بن محمد الصندلي، نا محمد بن المثنى، قال: سمعت  -13

بشر بن الحارث يقول: سمعت المعاىف بن عمران يذكر عن سفيان، قال: أدركت الفقهاء 

ا من أن يفتوا، وقال  وهم يكرهون أن يجيبوا يف المسائل والفتيا وال يفتون حتى ال يجدوا بدًّ

المعاىف: قال سفيان: أدركت الناس ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يرتادون المسائل 

 يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أعفوا منها كان ذلك أحب إليهم.

قرئ  أخربنا عبد الحق، أنا ابن مرزوق، نا أبو بكر الخطيب، أخربنا الربقاين، قال: -14

: حدثكم محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: -وأنا أسمع-على عبد اهلل بن محمد بن زياٍد 

جمع اهلل  ايقول: ما رأيت أحد   سمعت يونس بن عبد األعلى، قال: سمعت الشافعي 

 فيه من آلة الفتيا ما جمع يف ابن عيينة أسكت عن الفتيا منه.

راهيم بن محمد بن يحيى، أنا أبو  قال الخطيب: وحدثنا أبو نعيم الحافظ، أنا إب -15
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العباس السراج، قال: سمعت أبا عبد اهلل المروزي، قال: سمعت إسحاق ابن راهويه يقول: 

 قال ابن عيينة: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيها، وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها. 

الفضل، أنا أخربنا عبد الحق، أنا ابن مرزوق، أنا أحمد بن علي بن ثابٍت، نا ابن  -16

ابن درستويه، نا يعقوب بن سفيان، نا الحميدي، نا سفيان، عن عطاء بن السائب، قال: 

 إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد. اأدركت أقوام  

قال يعقوب: ونا الفضل بن زياد نا أحمد نا محمد بن عبد اهلل األنصاري، نا  -17

ء من الفقه الحالل والحرام تغير لونه وتبدل، األشعث عن محمد أنه كان إذا سئل عن شي

 حتى كأنه ليس بالذي كان.

أخربنا ابن عبد الخالق قال: أنا الزعفراين، أنا أبو بكر أحمد بن علي، أنا أبو حازم  -18

العبدوي، أنا محمد بن عبد اهلل بن إبراهيم نا إبراهيم بن علي الذهلي، نا أبو الصلت، قال: 

إذا سئل عن مسألٍة كأنه  قال: واهلل إن كان مالك  -بقرب المدينة-حدثني شيخ 

 واقٌف بين الجنة والنار.

أخربنا أبو الحسين اليوسفي، أنا أبو الحسن الزعفراين، نا أحمد بن علي، أنا  -19

إبراهيم بن عمر الربمكي، ح وأنبأنا محمد بن عبد الباقي عن الربمكي، نا محمد بن عبد اهلل 

لجوهري، نا أبو بكر األثرم، قال: سمعت أبا عبد اهلل يقول: من بن خلف، نا عمر بن محمٍد ا

عرض نفسه للفتيا فقد عرضها ألمر عظيم إال أنه قد تجيء الضرورة، قال الحسن: إن 

تركناهم وكلناهم إلى عي شديد، فإنما تكلم القوم على هذا كان قوم يرون أهنم أكثر من 

ل، الكالم أو اإلمساك؟ قال: اإلمساك أحب غيرهم فتكلموا قيل ألبي عبد اهلل: فأيما أفض

إلي، ال شك، اإلمساك أسلم قيل له: فإذا كانت الضرورة؟ فجعل يقول: الضرورة 

 الضرورة.

 فصل

لشدة ورعهم إذا سئلوا عن الشيء يقولون: أوقع هذا؟ فإن  وكان علماء السلف 

 لم يكن وقع، قالوا: دعونا حتى يقع.

وأخربنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ، أخربنا أبو محمد الصريفيني، أخربنا  -20

عمر بن إبراهيم الكتاين، نا البغوي، نا زهير بن حرٍب، نا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عبد 
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، عن الشعبي، عن مسروٍق، قال: سألت أبي بن كعٍب عن شيء، فقال: إن الملك بن أبجر

 كان بعد؟ قلت: ال، قال: فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا.

أخربنا أبو الحسين بن عبد الخالق، أنا أبو الحسن الزعفراين، أنا أحمد بن علي  -21

طاهر بن خالد بن نزاٍر، قال: حدثني أبي:  الحافظ، أنا أبو عمر بن مهدي، أنا ابن مخلد، نا 

أنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، قال: كان زيد بن ثابٍت إذا سئل 

 عن الشيء، يقول: كان هذا؟ فإن قالوا: ال، قال: دعوه حتى يكون.

 فصل

 .يكثرون من قول: ال أدري، كيف وقد قاله رسول اهلل  وكانوا 

بو الحسين اليوسفي، أنا أبو الحسين الزعفراين، أنا أحمد بن علي بن أخربنا أ -22

ثابٍت، أنا علي بن أحمد بن إبراهيم البصري، نا الحسن بن محمد بن عثمان، ثنا يعقوب بن 

سفيان، نا موسى بن مسعوٍد، حدثنا زهير، عن عبد اهلل بن محمد بن عقيل، عن محمد بن 

فقال: يا رسول اهلل! أي البلدان شر؟ قال: ال  بي أتى الن جبيٍر، عن أبيه، أن رجال  

أدري. فلما أتاه جربيل، قال: أي البلدان شٌر؟ قال: ال أدري. فانطلق جربيل، ثم جاء فقال: 

 فقلت: أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها. -تعالى-إين سألت ربي 

قرشي، أنا  أخربنا محمد بن ناصر، أنا أبو سهل محمد بن إبراهيم، أنا أبو الفضل ال -23

أبو بكر بن مردويه، نا محمد بن أحمد بن الحسن، نا بشر بن موسى، نا يحيى بن إسحاق، 

حدثنا شريك عن عطاء بن السائب، عن أبي البخرتي، قال: قال علي بن أبي طالب 

  ا ال يعلم، أن يقول: ال أعلم.: وابردها على الكبد! إذا سئل أحدكم عم 

وحدثنا دعلج، نا محمد بن علي بن زيد، أنا أحمد بن شبيٍب، نا  قال ابن مردويه:  -24

أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، عن خالد بن أسلم، قال: خرجنا مع ابن عمر فلحقنا  

أعرابي فقال: أنت ابن عمر؟ قال: نعم. قال: أترث العمة؟ فقال: ال أدري، اذهب إلى 

يه ثم قال: نِعم ما قال أبو عبد الرحمن، العلماء بالمدينة فسلهم، فلما أدبر قبل ابن عمر يد

 سئل عما ال يدري فقال: ال أدري.

قال ابن مردويه: وحدثنا محمد بن إبراهيم بن محمد، نا أبي، نا أحمد بن سعيٍد  -25

حدثنا ابن وهب، حدثنا حفص بن عمر، عن حيوة بن شريح، عن عقبة بن مسلم، قال: 
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ل، فيقول: ال أدري، ثم يلتفت إلي أ سما ي   اثير  ، وكان كاصحبت ابن عمر أربعة  وثالثين شهر  

 إلى جهنم. افيقول: هل تدري ما يريد هؤالء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسر  

أخربنا عبد الحق اليوسفي، أنا الزعفراين، أنا أحمد بن علي الحافظ، أنا علي بن  -26

الحسين، أخربنا علي بن الحسن الرازي، أخربنا أبو علي الكوكبي، حدثنا أحمد بن عبيد، 

أنا الهيثم بن عدي، عن مجالٍد، قال: سئل الشعبي عن شيء، فقال: ال أدري، فقيل له: أما أن 

 أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ قال: لكن المالئكة لم تستحي حين تستحيي من قولك ال

 .[32البقرة:] ژڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎژقالت: 

قال أحمد بن علي: وأخربنا محمد بن عبيد اهلل الحنائي، أنا أبو بكٍر النجاد،   -27

قال: كنا  حدثنا أبو يحيى الناقد، نا خالد بن خداش، قال: سمعت مالك بن أنس 

فقال له عمر: ال أراك  ،عند أيوب فسأله عمر بن نافع عن شيء، فلم يجبه أيوب  اجلوس  

 .-ونحن نتكلم-جبني؟ قال: ال أعلم. قال مالك فهمت، قال: بلى، قال: فما لك ال ت

أنبأنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر الربمكي، نا محمد بن عبد  -28

اهلل بن نجيٍب، حدثنا عمر بن محمد الجوهري، نا أبو بكٍر األثرم، أنا عبد اهلل بن أحمد بن 

 .حنبل، قال: كان أبي يستفتى، فيكثر أن يقول: ال أدري

أخربنا ابن ناصر، حدثنا أبو سهٍل، أنا أبو الفضل القرشي، حدثنا ابن مردويه،  -29

قال: حدثني عبد اهلل بن محمٍد: حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو: حدثنا عبد اهلل بن أحمد 

عن مسألة،  بن كليب: حدثنا عبد الرحمن بن مهدٍي، قال: سأل رجٌل مالك بن أنس 

فقال: إين ال أحسنها. فقال الرجل: إين ضربت إليك من كذا وكذا ألسألك عنها، فقال له 

 مالك: فإذا رجعت إلى موضعك فأخربهم أين قلت لك: إين ال أحسنها.

قال ابن مردويه: وحدثنا عبد اهلل بن محمد بن أحمد بن معدان: حدثنا محمد بن  -30

ال أدري من مالك  يقول: ما رأيت عالما  قط أكثر قوال   مسلم بن وارة، قال: سمعت أبا نعيم

 .بن أنٍس 

قال ابن مردويه: وحدثنا عبد اهلل بن جعفر، حدثنا أحمد بن مهدٍي، حدثنا يحيى   -31

نة العالم،  بن أكثم، نا عبد اهلل بن صالٍح عن الليث، عن محمد بن عجالن، قال: ال أدري ج 

 فإذا أغفلها أوشك أن تصاب مقاتله.
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ابن مردويه: وحدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا أحمد بن عمر، وحدثنا  قال -32

الحوطي، حدثنا سعيد بن كثير، قال: سمعت أبا الذيال يقول، تعلم ال أدري، فإنك إن قلت 

 ال أدري علموك حتى تدري، وإن قلت: أدري، سألوك حتى ال تدري.

ثنا ابن بطة، حدثنا أنبأنا محمد بن عبد الباقي، عن إبراهيم بن عمر الربمكي، حد -33

 يسأل أحمد بن حنبل  محمد بن أيوب، قال: قال: إبراهيم الحربي: سمعت رجال  

عن يمين، فقال له: كيف حلفت؟ قال الرجل: لست أدري كيف حلفت، فقال أحمد: نا 

يحيى بن آدم قال: قال رجل لشريك: حلفت ولست أدري كيف حلفت، فقال له شريك: 

 فت دريت أنا كيف أفتيك. ليت إذا دريت أنت كيف حل

 فصل

وقد كان يف السلف قدس اهلل أرواحهم من إذا عرف أنه قد أخطأ لم يستقر حتى يظهر 

 خطأه ويعلم من أفتاه بذلك.

أخربنا ابن عبد الخالق اليوسفي، نا أبو الحسن الزعفراين، نا أحمد بن علي بن  -34

العباس بن أحمد الهاشمي، نا أحمد بن ثابٍت الخطيب، نا القاضي أبو عبد اهلل الصيمري، نا 

محمد المسكي، نا علي بن محمد النخعي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن الحسن بن 

زياد، عن أبيه، أن الحسن بن زياٍد اللؤلؤي أستفتي يف مسألة فأخطأ، فلم يعرف الذي أفتاه، 

ألة فأخطأ، فمن كان فنادى: أن الحسن بن زياد أستفتي يوم كذا وكذا يف مس افاكرتى منادي  

ال يفتي حتى وجد صاحب الفتوى، فأعلمه أنه قد  اأفتاه بشيء فليرجع إليه، فمكث أيام  

 .أخطأ، وأن الصواب كذا وكذا

من قريٍة بينه  قال الشيخ أبو الفرج: وبلغني نحو هذا عن بعض مشايخنا أنه أفتى رجال  

أخطأ، فمشى إليه فأعلمه أنه أخطأ، وبينها أربعة فراسخ، فلما ذهب الرجل، تفكر، فعلم أنه 

 فكان بعد ذلك إذا سئل عن مسألة توقف، وقال: ما يف قوة أمشي أربعة فراسخ؟!

 فصل

فلما انقضى ذلك الشرب، وذهب الذين كانوا كاملين يف العلوم، قد حصلوا شروط 

االجتهاد، جاء بعدهم قوم من الفقهاء، فقلدوا القدماء يف تصحيح حديث يحتجون به، 

إن كان يف تلك الكتب ما ال  ،عولوا على الكتب التي وضعها أولئك: كـالمسانيد والسننو
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يجوز تقليده، ثم جاء بعدهم أقوام قصرت هممهم عن مطالعة الكتب التي جمعها أولئك، 

فصاروا يقلدون التعاليق يف باب األحاديث، وذلك ال يكفي، فرب حديٍث يف التعاليق لم 

بإسناٍد ال يجوز التعويل  السنن ، ال بل رب حديٍث منقول يفيقله رسول اهلل 

 عليه، مثل:

ال » -وقد أسخنت ماء  يف الشمس-قال لعائشة   ما روي أن رسول اهلل -35

 .«تفعلي، وأنه يورث البرص

 وهذا يرويه وهب القاص وخالد بن إسماعيل، وكانا كذابين.

 قال أبو جعفر العقيلي الحافظ: ال يصح يف الماء المشمس مسنٌد.

للجنب  جعل المضمضة واالستنشاق ن رسول الل أ»ومثل ما روي:  -36

 ، وما يقول به أحد من الفقهاء.ايرويه: بركة بن محمد، وكان كذاب   ،«فريضة اثَّلث  

تعاد الصَّلة من قدر الدرهم »أنه قال:  ومثل: ما روي عن رسول اهلل  -37

 وهذا قد رواه نوح بن أبي مريم. .«من الدم

قال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال الدارقطني: مرتوك. وقد رواه روح بن غطيٍف 

وليس بثقة، قال البخاري: هذا الحديث باطل. وقال أبو حاتم بن حبان: هذا حديث 

 .موضوع ال شك فيه، ما قاله رسول اهلل 

. «ال مهر دون عشرة دراهم»أنه قال:  ومثل: ما روي عن رسول اهلل  -38

 .امبشر بن عبيٍد وكان كذاب  يرويه 

الشعبي، عن علي:  قال أحمد بن حنبل: لقن غياث بن إبراهيم داود األودي، عن -39

 .اال يكون مهر أقل من عشرة دراهم. فصار حديث  

ومثل ما روى الدارقطني يف السنن من حديث ابن عباس: عن رسول اهلل  -40

  أنه فرض صدقة الفطر على كل صغير وكبير، يهودي أو نصراين. وهذا تفرد به

 سالم الطويل، قال يحيى بن معيٍن: ال يكتب حديثه. وقال النسائي: مرتوك.

إبراهيم عن علقمة  ومثل ما روى يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة عن حماٍد عن -41

وهذا  .«ال يجتمع على مؤمٍن خراٌج وعشر»: عن عبد اهلل، قال: قال رسول اهلل 

 مما وضعه يحيى، ال يرويه غيره.
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ويحيى بن   قال أبو حاتم بن حبان الحافظ: ليس هذا من كالم رسول اهلل 

 عنبسة دجال يضع الحديث، ال تحل الرواية عنه.

ٌل يضع الحديث، قال: وهو كذب على أبي حنيفة ومن وكذلك قال الدارقطني: هو دجا

 ، ومثل هذا يطول.بعده إلى رسول اهلل 

منصٍف، وبينت  وقد ذكروا كثيرا منه يف التعاليق، وقد ذكرت أحاديث التعاليق ذكر

 صحيحها من سقيهما.

 فصل

 وما زالت الهمم تتقاصر، وآل األمر إلى خلٍف هم بئس الخلف، فمات العلم.

أخربنا ابن الحصين، أنا ابن المذهب، نا أحمد بن جعفر، نا عبد اهلل بن أحمد،  -42

قال: حدثني أبي، نا وكيع، نا هشام، عن أبيه، عن عبد اهلل بن عمرٍو، قال: قال رسول اهلل  

 :«  ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض  اإن الل ال يقبض العلم انتزاع

، فسئلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا لم، اتخذ الناس رؤساء جهاال  العلماء، حتى إذا لم يبق عا

 .. أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيحين«وأضلوا

أخربنا عبد الوهاب بن المبارك، حدثنا أبو محمد الصريفيني، أنا عمر بن إبراهيم   -43

عباس: الكتاين، نا البغوي، نا زهير بن حرٍب، نا جرير، عن قابوس، عن أبيه، قال: قال ابن 

 أن يذهب العلماء. :أتدرون ما ذهاب العلم من األرض؟ قلنا: ال. قال

أخربنا عبد الحق، أنا الزعفراين، أخربنا أحمد بن علي الخطيب، نا أبو عبد اهلل بن  -44

برهان، نا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البخرتي، نا العباس الدوري، نا يعلى بن عبيٍد، نا 

يخرج يف »: ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اهلل يحيى بن عبيد اهلل، عن أبيه

 .«آخر الزمان قوٌم جهاٌل يفتون الناس فيضلون ويضلون

قال الخطيب: وأخربنا علي بن أحمد الرزاز، نا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا  -45

الحسن بن علي القطان، حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار، حدثنا محمد بن حمير عن 

قال: حدثني طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس يف قوله  -يعني: ابن عياش-إسماعيل 

 قال: ذهاب فقهائها، وخيار أهلها.  [41الرعد:] ژۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئژتعالى: 

قال: وأخربنا ابن الفضل، أخربنا عبد اهلل بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان،  -46
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قال: حدثني محمد بن أبي زكير، حدثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك، قال: أخربين رجل 

ليك فقال: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه، وقال له: أدخلت ع ،أنه دخل على ربيعة وهو يبكي

 مصيبٌة، فقال: ال، ولكن أ ستفتي من ال علم له وظهر يف اإلسالم أمٌر عظيم. 

قلت: هذا قول ربيعة والتابعون متوافرون، فكيف لو عاين زماننا هذا؟ وإنما يتجرأ على 

 الفتوى من ليس بعالٍم لقلة دينه.

 وينبغي للمستفتي أن يتحرى بفتواه أهل الدين.

مرقندي، أنا ابن مسعدة، أنا حمزة السهمي، نا أبو  أخربنا إسماعيل بن أحمد الس -47

أحمد بن عدي، حدثنا محمد بن أحمد البلدي، حدثنا إبراهيم بن الهيثم، نا عبد الوارث 

إن »: الخرساين، عن خليد بن دعلج، عن قتادة عن أنٍس، قال: قال رسول اهلل 

، والصواب أنه من قول اهكذا رواه مرفوع   .«هذا العلم دين، فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه

 التابعين، فقد رويناه عن ابن سيرين وابن عوٍن.

أخربنا ابن ناصر، أنا نصر بن أحمد بن البطر، نا ابن رزقويه، أنا أحمد بن كامٍل،  -48

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

قط؟ إنما الفقيه  االفقيه، فقال: وهل رأيت بعينيك فقيه  رجل، فقال رجل: يا أبا سعيد الرجل 

 .الذي يخشى اهلل 

أخربنا ابن عبد الخالق، أنا ابن مرزوٍق، أنا أبو بكر الخطيب، أنا علي بن محمد  -49

بن عبد الصمد، أنا محمد بن إبراهيم بن علي، نا مفضل بن محمد الجندي، قال: سمعت أبا  

يقول: ما أفتيت حتى شهد  عت مالك بن أنس مصعب أحمد بن أبي بكٍر يقول: سم

 لي سبعون أين أهٌل لذلك.

قال الخطيب: وأخربنا أبو حازم العبدوي، أنا الحسين بن علي التميمي، قال:  -50

سمعت محمد بن إسحاق الثقفي يقول: سمعت الحسن بن عبد العزيز الجروي يقول: 

قال: سمعت مالك  -لمالٍك  صديق كان-حدثنا عبد اهلل يوسف التنيسي، عن خلف بن عمر 

 ايقول: ما أجبت يف الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني: هل يراين موضع   بن أنس 

لذلك؟ سألت ربيعة، وسألت يحيى بن سعيد فأمراين بذلك، فقلت له: يا أبا عبد اهلل! لو 

لم لشيء حتى يسأل من أهو أع هنوك؟ قال: كنت أنتهي، ال ينبغي لرجٍل أن يرى نفسه أهال  

 منه.
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ويحقق للمفتي أن يكون كذلك، ألن السائل جعله الحجة  :قال الخطيب  -51

 .له عند اهلل وقلده فيما قال وصار إلى فتواه من غير مطالبة بربهاٍن فهو مقام خطر

قال: وقد أخربنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيريف، نا أبو العباس األصم، نا  -52

الحواري، نا إسماعيل بن عبد اهلل، نا سفيان بن عيينة  عبد اهلل بن هالٍل، حدثنا أحمد بن أبي 

 .عن محمد بن المنكدر قال: إن العالم بين اهلل وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل عليهم

قال: وأخربنا الجوهري، نا محمد بن العباس، نا يحيى بن صاعٍد، نا الحسين بن  -53

ر بن سليمان، عن أبي  الحسن المروزي، حدثنا عبد اهلل بن المبارك، أخربنا المعتم

: إنكم تستفتوننا استفتاء مخزوم ٍالنهشلي، عن سيار أبي الحكم قال: قال ابن عمر 

 قوٍم كأنا ال نسأل عما نفتيكم به.

أخربنا أبو الحسين اليوسفي، أنا أبو الحسن الزعفراين، أنا أحمد بن علي   -54

الحافظ، أخربنا الصيمري، أنا أبو القاسم عبد اهلل بن محمٍد الشاهد، حدثنا مكرم بن أحمد 

نا أحمد عطية، حدثنا محمد بن سماعة، قال سمعت أبا يوسف يقول: سمعت أبا حنيفة 

ال يسأله عنه: كيف أفتيت   وتقلده، وهو يظن أن اهلل يقول: من تكلم يف شيء من العلم 

 يف دين اهلل؟! فقد سهلت عليه نفسه ودينه.

قال: وقال ابن عطية: نا ابن سماعة عن أبي يوسف قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ولوال 

 ، يكون لهم المهنأ، وعلّي الوزر!!االفرق من اهلل أن يضيع العلم ما أفتيت أحد  

عبد الخالق، أنا أبو الحسن الزعفراين، أخربنا أحمد بن علي، أنا أبو  أخربنا ابن  -55

نعيم، أنا أبو بكر محمد بن إبراهيم المقرئ، نا أحمد بن محمد بن سعدان، نا عمار بن 

خالد، حدثنا عبد الحكيم بن منصور، عن حماد األبح، عن محمد بن واسٍع، قال: أول من 

 اء.يدعى إلى الحساب يوم القيامة: الفقه

أخربنا ابن عبد الخالق، أنا الزعفراين، أنا أحمد بن علي، أنا أبن الفضل، أخربنا  -56

ابن درستويه، نا يعقوب بن سفيان، حدثنا هشام بن خالد، نا أبو مسهٍر، حدثنا مالك بن 

: يا ربيعة! أراك تفتي  -وكان نعم القاضي-أنس، قال: حدثني ربيعة، قال: قال لي ابن خلدة 

جاءك رجل يسألك فال يكن همك أن تخرجه مما وقع فيه، وليكن همك أن الناس، فإذا 

 تتخلص مما سألك عنه.
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أخربنا ابن عبد الخالق، أخربنا الزعفراين، أنا أحمد بن علي، أنا ابن مرزوق، أنا   -57

عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا حنبل بن إسحاق، نا أبو نعيم، نا سفيان عن يحيى بن سعيد 

 خيٌر له من أن يفتي بما ال يعلم. ن يعيش الرجل جاهال  عن القاسم قال: أل

 فصل

 وقد جاء الوعيد الشديد لمن يفتي وليس من أهل الفتوى.

أخربتا محمد بن ناصر، أنا أبو سهل محمد بن إبراهيم، أخربنا أبو الفضل  -58

القرشي، أنا أبو بكر مردويه، حدثا علي بن الحسين الكاتب قال: أنا جعفر بن محمد بن 

وان قال: أنا أحمد بن عيسى العلوي قال: أنا محمد بن جعفر بن محمد قال: حدثني أبي  مر

من أفتى الناس بغير علم لعنته مَّلئكة السماء، »: عن آبائه قال: قال رسول اهلل 

 .«ومَّلئكة األرض

 فصل

فليسمع هذه النصيحة من يخاف على دينه، ويعرض على طلب الرئاسة يف غير وقتها، 

 قال الحكماء: من تصدر وهو صغير فاته علم كثير.فقد 

وأخربنا يحيى بن علي، أنا أبو بكر الحافظ، حدثنا الحسن بن الحسين بن  -59

حمكان، حدثنا أبو العباس الكندي، حدثنا إبراهيم بن عرفة، حدثنا محمد بن الربيع، قال: 

 إياها يف أواهنا.  سمعت يزيد بن هارون يقول: من طلب الرئاسة يف غير أواهنا حرمه اهلل

. وقد قيل لإلمام أحمد وليعلم المؤمن أن الرئاسة على الحقيقة هي تقوى اهلل 

  وهل يراد العلم إال لما وصل إليه »ا الكرخي قليل العلم، فقال: : إن معروف

 .«معروٌف؟

يقبل بقلوبنا إلى طلب اآلخرة ويعرض هبا عن زخارف  اإيمانا صادق   نسأل اهلل 

فقد قال  ،الدنيا الفانية، وأن يجعل اعتمادنا على العمل بمقتضى العلم، وينجينا من الرياء

من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو  »: رسول اهلل 

 .«ليصرف وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة

وقد أخربنا أبو عبد الرحمن المرذوي، أنا محمد بن الفضل الصاعدي، أنا عبد   -60

الغافر بن محمد، أخربنا محمد بن عيسى، أنا إبراهيم بن محمد، حدثنا مسلم الحجاج، 
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حدثنا علي بن خشرم، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: حدثني يونس بن يوسف عن 

إن أول »: يقول: معت رسول اهلل سليماٍن بن يساٍر، عن أبي هريرة، قال: س

الناس يقضى فيه يوم القيامة، ثَّلثة: رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها، فقال: ما 

عملت فيها؟ فقال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريٌء، 

لم وعلمه، وقرأ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي يف النار. ورجل تعلم الع

القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته  

وقرأت القرآن. فقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال 

يه هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي يف النار. ورجل وسع الل عل

وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما 

تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إال نفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو 

أخرجه مسلم يف ، «يف النار؟ جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي

 .الصحيح

وعلى آله وصحبه  ،وصلواته على سيدنا محمد ،والحمد هلل رب العالمين، الكتاب آخر 

 .أجمعين

سنة خمس وستين وست  ،التاسع من شهر ربيع األول ،وكان الفراغ منه يوم األربعاء

أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي  :على يد الفقير إلى اهلل تعالى ،مئة

آمين يا رب  ،وجميع المسلمين ،ولوالديه ،غفر اهلل له ،هرزوريبن يحيى بن محمٍد الش

 .العالمين

بالمسجد المعروف بالفقراء  ،بدرب شمس الدولة ،وذلك بمحروسة بالقاهرة المعزية

 رب العالمين. ،وعلى كافة المسلمين آمين ،أعاد اهلل من بركاهتم علينا ،الحلبيين

***** 

 

 


