
 

 

ّ
 
ّالت  لّبالنبـيّوس 

ّ

 ذهب جمهور الفقهاء )املالكي  
 
ي حياته أو ـ، سواء ف بـي  ل بالن  وس  ة وهو املذهب عند الحنابلة( إلى جواز الت  ة ومتأخرو الحنفي  افعي  ة والش

 بعد وفاته 
 
 )شــــــره املواهب الل

 
 ؛148ص ،ي  ة البي جز  القوانين الفقهي   ؛254 /5حاشــــــية ابي عابد ي  ؛8/274 ووي  لن  لاملجموع  ؛8/304 ،ة للقســــــ   ي  ي  دن

 
 
 . (2/337 البي الهمام، وفتح القد ر ؛3/588  البي قدامة املغنـي ؛2/92 ،فا للقاض ي عياضالش

 

  وقد روي أن  " : قال القســـ   ي  
 
 اإلمام مالك

 
ــــــــــــــــي العب   - اســـ ي  ا ســـأله أبو جعفر املن ـــور العب  ا مل  ا أبا عبد هللا، أأســـتقبل  -اس ثا ي خلفاء بنـ

صر ت ــــرن وجهل عنه وهو وســــيلتل ووســــيلة أبيل  دم  رســــول هللا  إلى  وأدعو أم اســــتقبل القبلة وأدعوا فقال له اإلمام مالل: ولت

 عه هللا بل استقبله واستشفع به فيشف   ةا وم القيام وجل   هللا عز  
 
 )شره املواهب الل

 
 . (8/304 ،ة للقس   ي  ي  دن

 

، )تفســــي في  لوســــ ي  األوقال  ـــــــــــــــــي  ل إلى هللا تعالى بجاه الن  وســــ  ا في الت  أنا ال أرى بأســــ  " : (6/128 األلوســــ ي  راد مي ا، وي  ت  ا ومي  عند هللا تعالى حي    بـ

 ."الجاه معنى  رجع إلى صفة مي صفاته تعالى

 

ـالبصر أتى الن   رجال ضرير أن  )): وجاء عي عثمان بي حنيف  قال: إن شئت دعوت وإن  أن يعافيهني، ّللَاه  ادع  فقال:   ي  ب

ـــــــــــــــصــت ف فهو خي شئت ه  رـ سالك هم إن  عاء:"الل  الوضوء، ويدعو بهذا الد   نه س  ح  أ في  أن يتوض   ه  ره مه لك. قال: فادعه. قال: فأ ي أ

ـي ك محم  وأتوج   ـي  الر  ه إليك بنب هم الل  ّ)إلى قوله(ّ...ي في حاجتي هذه لتقضىهت بك إلى رب  ي توج  إن   ،دحمة... يا محم  د نب

: ) ((ام وقد أبصر، قفشفعه في   ـرمذي    .(، حسي صحيح3578سنن الت 

 

  جلالر   وحد ث
 
دنا  عند حاجة له كانت ذيال  زمن في انعف   بن عثمان إلى يختلف كان رجال أن  )): ن عفا بي عثمانســي 

  ائت ثم فتوضأ، لميضأةإئت ا: له فقال حنيف، بن لعثمان ذلك فشكا حاجته، في إليه ينظر وال يلتفت ال فكان خالفته،
 كرب   إلى بك هأتوج   يإن   دمحم   يا ة،الرحم نبـيييييييي   دمحم   بنبـيييييييي ك إليك هوأتوج   أسألك إني همالل  : قل م  ث ،فصل   المسجد
  ابالبو   فجاء ن اعف   بن عثمانسييي دنا  باب أتى ثم   ذلك فصيين  جلالر   فانطلق حاجتك، وتذكر حاجتي، لي فيقضييي

 من لك ما: قال ثم   له، فقضيياها حاجته فذكر حاجتك، ذكرا: له وقال معه، فأجلسييه  عثمان على فأدخله بيده، فأخذ
  لي، متهكل   ـييييييييىحت   لحاجتي ينظر كان ما اخير   هللا جزاك: له فقال حنيف ابن فلقي عنده من خرج ثم   ا،فاذكره حاجة
  حديث آخر إلىه... بصيير ذهاب إليه فشييكا ضييرير وأتاه  هللا رسييول "شييهدت ولكن متهكل   ما وهللا حنيف، ابن فقال

 )املعجص الكبيـر ل ((مالمتقد   األعمى
 
،را ـبل   .، إسناده صحيح(8311ي 

 
كفيـر  فيها حرام وإثص وأن   ة،هذه املسألة خ في   إن  " ة: ويقول ابي تيمي    " :، ويقول بعد ذكر الخ ن في املسألة"الت 

 
بإنكار ما  كون والكفر إن

 لت ما ع  
  ي بالض  مي الد   صر

 
ل والوسيلة وس  قاعدة جليلة في الت   ؛1/106 ،ة)مجموعة فتاوى ابي تيمي   "ع عليهامر ج  رورة، أو بإنكار األحكام املتواترة وامل

 .  (66 -64ص ،ةالبي تيمي  
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