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 هظم ما اهفرد به شيخ اإلسالم ابو تيمية عو األئمة األربعة

 أؤلف كظؿا فائؼا يف الؿسائل **بحؿد ولي الحؿد مسدي الػضائل  - 1

 مبقد العدى من كل غاو وجاهل  **مسائل عن شقخ الوجود أولي التؼى  - 2

 ويف بعضفا جاءت عضال الزالزل  **وأعـي به الحبر بن تقؿقة الرضى  - 3

 وعن أحؿد والشافعي األماثل **تػرد عن كعؿان فقفا ومالك  - 4

 فلحببت أن أحظى بدعوة سائل **وقد جاء بعض الصحب يسلل كظؿفا  - 5

 ولست لتحؼقق العؾوم بآهل **وإن لم أكن ذا خبرة ودراية  - 6

 وعؾؿا وتػفقؿا بؽل الؿسائل **ولؽــي أرجو من اهلل رحؿة  - 7

 :املسألة األوىل

 به سػر يسؿى لدى كل قائل **ا قصر الصالة لؽل ما فلولف - 8

 مسافته أو دوكه يف التؿاثل **وسقان عـد الشقخ كاكت صويؾة  - 9

 وعن بعض أصحاب الـبي األفاضل  **وذا مذهب لؾظاهرية قد أتى  - 11

 :املسألة الثاهية والثالثة

 وكان إلى أقوالفم غقر ماثل **وتستبرئ البؽر الؽبقرة عـدهم  - 11

 بذا أثر عن كجل حؾو الشؿائل **ويختار ما اختار البخاري وقد أتى  - 12

 وثالثفا ما قاله يف الؿسائل  **وذاك هو الػاروق والؼول البـه  - 13
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 بغقر اشتراط لؾوضوء لػاعل  **فقختار ما اختاروا لسجدة قارئ  - 14

 :املسألة الرابعة

 بشفر الػضائلألكل ومطعوم  **ومعتؼدا لقال فبان بضده  - 15

 وما حؽؿه إال كـاس وجاهل **فؾقس الؼضا يوما عؾقه بواجب  - 16

 من الصحب أن يؼضي الصقام فسائل **ما أمر الؿعصوم من كان مخطئا و - 17

 إلى الػؼه مـسوب ومن لؾػضائل **كذلك بعض التابعقن وبعض من  - 18

 ػاعلفؿذهبفم أال قضاء ل **عـقت به كجل الخؾقػة ذي التؼى  - 19

 وقد مر مـظوما فؽن غقر غافل  **وعؿدتفم ما يف الصحقحقن ذكره  - 21

 :املسألة اخلامسة

 بػرض وإال يف جؿقع الـوافل **ومن كان يف حجاته متؿتعا  - 21

 وعن أحؿد يرويه بعض األفاضل **فقؽػقه سعي واحد يف اختقاره  - 22

 ذي فضائل فلعظم به من قدوة  **وكان ابن عباس بذلك قائال  - 23

 :املسألة السادسة

 يحؾؾه ما لقس يوما بجاعل **وقد جوز الشقخ السباق بغقر أن  - 24

 وكان إماما عالؿا بالؿسائل  **وإن أخرجا جعال وهذا اختقاره  - 25

 :املسألة السابعة والثامنة والتاسعة
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 ويف ذا حديث مرسل يف الؿراسل  **ومن تػتدي تستبرئن بحقضة  - 26

 ومن صؾؼت إحدى الثالث الؽوامل  **وءة يا صاح أعـي بشبفة وموص - 27

 :املسألة العاشرة

 من الوثـقات الحسان الخواذل  **كذا وطء من حقزت بؿؾك إباحة  - 28

 الؿسللة الحادية عشرة

 بإحرامه فاففم مؼال األفاضل  **وجوز عؼدا لؾرداء لؿحرم  - 29

 :املسألة الثاهية عشرة

 ولقس لؿا قد أوجبوه بؿائل **وجوز يا صاح الطواف لحائض  - 31

 ورفؼتفا قد قربوا لؾرواحل  **إذا كان لم يؿؽن صواف صفارة  - 31

 :املسألة الثالثة عشر 

 كزيت بزيتون فؽن غقر غافل  **وجوز بقعا لؾعصقر بلصؾه  - 32

 :املسألة الرابعة عشر

 به الؿا جائز غقر حائل يسؿى  **كذاك الوضو ياصاح من كل ماعسى  - 33

 وعـه رأيـا مطؾؼا يف الؿسائل  **سواء لديه مطؾؼا أو مؼقدا  - 34

 :املسألة اخلامسة عشر
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 إذا اتخذت يف فضة بالتػاضل **وجوز بقعا لؾحؾي وغقرها  - 35

 لصـعتفا يف فاضل يف الؿؼابل  **بفا والذي قد زاد يجعل لؾذي  - 36

 :املسألة السادسة عشر

 سواء قؾقال أو يؽن غقر حامل **وقعت يف مائع من كجاسة وإن  - 37

 وقد كان أحظى مـفم بالدالئل  **ولم يتغقر لقس يـجس عـده  - 38

 :املسألة السابعة عشر

 فواتا ولقس الؿاء يوما بحاصل **ومن خاف من عقد كذاك وجؿعة  - 39

 يجوز فؼابل بالثـا كل فاضل  **فإن يتقؿم كان ذلك عـده  - 41

 :سألة الثامنة عشرامل

 عظام وجاءت كحوه بالزالزل **ومؿا جرى مـفا عؾقه فوادح  - 41

 ثالثا بؾػظ واحد غقر كامل **بإفتائه أن الطالق إذا أتى  - 42

 لواحدة يف ققؾه كاألماثل **وال واقع بل إن تؾك جؿقعفا  - 43

 إلى أن أجقزت يف عؼوبة عادل **من الصحب يف عفد الـبي وبعده  - 44

 عؾى سـة الؿعصوم أفضل فاضل  **ولو فرقت أيضا إذا هي لم تؽن  - 45

 :املسألة التاسعة عشر

 مؽػرة لؽن دهي بالؼالقل **ومن بطالق حالف فقؿقـه  - 46

 وكم مرة إلى ذا اآلن من متحامل **وعودي بل أوذي إلفتائه بفا  - 47
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 لصائل  بللف من األوراق دفعا **وقد كتب الشقخ اإلمام مصـػا  - 48

 لدى اهلل والرحؿن أعدل عادل **ولؽـه مع خصؿه سوف يؾتؼي  - 49

 مواقف مـفم له يف الؿسائل  **ويف بعض ما قد مر مؿا كظؿته  - 51

 به الشقخ هذا رسم خط لـاقل **وقد قال هذا ما تػرد عـفم  - 51

 وما اكفل صوب الساريات الفوامل  **وصل إلفي كل ما هبت الصبا  - 52

 وأصحابه واآلل أهل الػضائل  **عؾى الؿصطػى الفادي األمقن محؿد  - 53

 


