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 سم اهلل الرحمن الرحيمب

 حنيفة إلى البتي المتعلم و رسالة أبي كلمة عن العالم و

 و الفقه األبسط و رواتها

 

هديه و تابع نور هداه.  الحمد هلل، و صالة اهلل و سالمه على سيدنا محمد رسول اهلل، و آله و صحبه و كل من هدى

أبي حنيفة النعمان، و األعظم  اإلمامعن  )العالم و المتعلم( رواية أبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي فإنأما بعد 

 أبييوسف عن  أبيهـ رواية  411سنة  فىالمتو  عالم البصرة عثمان بن مسلم البتي بعث بها أبو حنيفة إلى الرسالة التي

بالفقه األبسط، و الفقه األكبر رواية  اابنحنيفة المعروف عند أصح أبيمطيع عن  أبيحنيفة، و الفقه األكبر رواية 

الرسائل هى العمد  حنيفة فتلك أبييوسف عن  أبيعقيدة أهل السنة رواية  فيحنيفة عن أبيه، و الوصية  أبيحماد بن 

من  الميامين، و صلى اهلل عليه و سلم و أصحابه الغر النبين عليها كا  التيمعرفة العقيدة الصحيحة  ا فيابنعند أصح

 السنين. بعدهم من أهل السنة على توالي

تلك الرسائل،  اهلل عنه و عن سائر األئمة بنى توضيح الدالئل، على مسائل  و إمام الهدى أبو منصور الماتريدي رضي 

عتقاد أهل السنة و الجماعة على مذهب )بيان ا كتابه  في المجتهد أبو جعفر الطحاوي اإلمامكما جرى على ذلك 

، فيتبين من بعقيدة الطحاوي -اهلل عنهم المعروف  رضييوسف و محمد بن الحسن(  أبيحنيفة و  أبيفقهاء الملة 

ستانة و دار الكتب في مكتبة الفاتح باآلذلك مبلغ أهمية تلك الرسائل عند الباحثين، و توجد نسخ مخطوطة منها 

مجموعة باآلستانة قبل مدة أكثر من قرن كامل فأصبحت تلك الطبعة  فيية بالقاهرة، و سبق أن نشرت كلها الملك

رواية حماد و  -ها مرات، و كذلك الفقه األكبر حكم ما لم يطبع، و طبعت الوصية مع شروح فيبنفاد نسخها 



 شروحه. 

األعزاء هناك لكنه  الهند قبل نحو عشر سنين بمعرفة إخواننا فيمقاتل  أبيو سبق أن طبع )العالم و المتعلم( رواية 

أبي مطيع الفقه األكبر رواية  مصر شرح فيالهند و  فيخلو من السند مع بعض مخالفة لما عندنا من النسخ، و طبع 

إلى  لكن نسب الناشر هذا الشرح سهوا -أبي حنيفة و هو المعروف بالفقه األبسط تميزا له عن رواية حماد بن  -

مع ظهور أن الشرح ليس له، بما حوى من نقول عن كثير ممن تأخر زمنه عن زمنه، و هو  اتريديمنصور الم أبي اإلمام

 الحافظ.  في رواية قطب الدين الحلبيهـ  112سنة  فيتو 

أحد هـ. و الطابع لم يتحر صحة األصل، فلعل  151سنة  فىالمتو  الليث السمرقندي بيو الواقع أن هذا الشرح أل

 أبيالطابعين يتولى إعادة نشر الشرح من أصل وثيق فيعيد الحق إلى نصابه. و عدة نسخ مخطوطة من الشرح باسم 

علم الكالم بدار الكتب   في 497و رقم  191و  119دار الكتب المصرية. راجع المجموعتين  فيالليث موجودة 

 .الليث السمرقندي أبيالمصرية ففيها التصريح بنسبته إلى 

رجاء، و اإل في البتيحنيفة إلى  أبيحيث مست الحاجة إلى تحقيق و نشر الثالثة األول: العالم و المتعلم، و رسالة  و

 ا فأقول: ابنأتحدث أوال عن أسانيد تلك الكتب عند أصح يفإنالفقه األبسط، تقديما لألهم على المهم، 

(: كتابة 95و  21 - 4المناقب ) في حنيفة فيرويه الموفق المكي أبيمقاتل عن  أبيأما كتاب العالم و المتعلم رواية 

 ستغفريعن جعفر بن محمد الم فيالحسن بن عبد الملك النس علي أبيعن  فيحفص عمر بن محمد النس أبيعن 

عن محمد بن يزيد عن  محمد الحارثي البخاري أبي اإلمامعن  فيعمر و محمد بن أحمد النس أبيعن  فيالنس

المقرئ قراءة عن  الربيع المازني أبيبن حامد محمد  أبيحنيفة )ح( و عن  أبيمقاتل عن  أبيالح عن الحسن بن ص

، عن طاهر المهدي بن محمد الحسيني أبي، عن فيالمعين ميمون بن محمد النس أبيالعالء حامد بن إدريس عن  أبي



سعيد حاتم بن  أبي، عن ني البيكنديالفضل أحمد بن علي السليما أبي، عن يعقوب يوسف بن منصور السياري أبي

حنيفة  أبيمقاتل عن  أبيعلوان و محمد بن يزيد قاال أنبأنا الحسن بن صالح عن  أبي، عن الفتح بن عقيل الجوهري

 قاضي ابننسخة دار الكتب المصرية يرويه  فيبسنده، و  يعقوب السياري أبيعن  فيحفص النس أبي)ح( و يعلو عن 

المعين  أبيبن الحسن البلخى، عن  الحسن برهان الدين علي أبيعن  الحسن علي بن خليل الدمشقي العسكر أبو

بكر  أبيعن  منصور الماتريدي أبي، عن فيالنس ، عن عبدالكريم بن موسى البزدويفي، عن أبيه محمد النسفيالنس

و هما عن  حمد بن مقاتل الرازيسليمان موسى بن سليمان الجوزجاني و عن م أبيعن  أحمد بن إسحاق الجوزجاني

 مقاتل حفص بن سلم السمرقندي أبيعصمة عصام بن يوسف البلخيين و هما عن  أبيمطيع الحكم بن عبداهلل و  أبي

 اهلل عن الجميع.  رضيحنيفة  أبياألعظم  اإلمامعن 

ذلك برميهم إياه  فيعين حنيفة و أصحابه متذر  أبيمقاتل كطول لسانهم على  أبيو قد طالت ألسنة بعض النقلة على 

و اإلرجاء و التجهم و نحو ذاك مما يعلو تحقيق الحق و الباطل منه على مداركهم حتى تراهم يرمونه بالكذب  بالرأي

نظرهم على جاللة قدره عند  فيفهو كذاب لقوله بما هو خالف الواقع  من غير حجة، و كل من قال بخالف رأيهم

كان البد من النقل عن غير   فإن -خالفين على هذا العدوان الصارخ اهلل الم ال آخذ -اهلل عنهم  رضيا ابنأصح

مقاتل: )مشهور بالصدق غير  أبي فيرشاد( )اإل في يعلى الخليلي أبيالتعويل على المرء، فدونك كالم  فيا ابنأصح

(، عمر كثيرا و بجمع حديثه خلف بن يحيى قاضي الريالفقه محل و تعنى  فيو له  الصحيح و كان يفتي فيمخرج 

( 7هـ كتاريخ لوفاته فسبق قلم، و إقامة لـ ) 272اللسان من سنة  فيعاش إلى أن مات سنة ثمان و مائتين و ما وقع 

سخة دار الكتب المصرية برواية ن فيعالم البصرة فسندها  البتيعثمان  فة إلى اإلمامحني أبي بدل الصفر و أما رسالة

محمد بن محمد بن  عن حافظ الدين -شارح الهداية  - بن الحجاج السغناقي اإلمام حسام الدين حسين بن علي



عن  -صاحب الهداية  - انيعن برهان الدين المرغين ألئمة محمد بن عبد الستار الكرديرعن شمس ا نصر البخاري

 - نديبكر محمد بن أحمد السمرق أبيعن عالء الدين  بن الحسين بن ناصر الدين اليرسوخيضياء الدين محمد 

صالح محمد بن  أبيعن  زكريا يحيى بن مطرف البلخي أبيعن  فيالمعين النس أبيعن  -صاحب تحفة الفقهاء 

الحسن علي بن أحمد الفارسي عن نصير  أبيعن  البتيسعيد سعدان بن محمد بن بكر  أبيعن  الحسين السمرقندي

 اهلل عنهم.  رضياألعظم  اماإلميوسف عن  أبيعن  بن يحيى البلخي عن محمد بن سماعة التميمي

عالء صاحب البدائع عن ال - بكر الكاساني أبيبرواية  1نسخة دار الكتب المصرية فيو أما الفقه األبسط فسنده 

عبداهلل الحسين بن  أبيعن  صاحب تبصرة األدلة، - فيالمعين النس أبيصاحب تحفة الفقهاء، عن  - السمرقندي

عن  ين مؤلفا إال أنه متكلم فيه، عن ابن مالك نصران بن نصر الختليو له نحو مائة و عشر  -علي المعروف بالفضل 

 -األعظم. اإلمامعن  مطيع الحكم بن عبداهلل البلخي أبيبن يحيى عن  عن نصير الحسن على بن أحمد الفارسي أبي

بن محمد بن بكر عيد سعدان س أبيصالح محمد بن الحسين عن  أبيعن  مشتبه الذهبي رواية نصران الخلتي فيو 

اهلل عن الجميع، و أبومطيع: تكلموا  رضيالسابق ذكر سنده،  بن عبداهلل البستي الجرمقي عن علي بن أحمد الفارسي

المبارك يعظمه و يبجله لدينه و علمه، تفقه  و رموه بالتجهم و الرجاء و الرأي، قال الذهبي: كان ابن فيه على عادتهم

حجر: روى عنه محمد بن مقاتل و موسى بن  و كان بصيرا بالرأي عالمة كبير الشأن ا هـ. قال ابن ل تلك الديار.به أه

بعض  في و اختالف المذاهب يؤدي سنة رحمه اهلل. 21عن  هـ 499نصر و كانا يبجالنه اهـ و كانت وفاته سنة 

                                       
م( بدار الكتب المصرية و أما رواية عبداهلل األنصاري الهروي المفقه األكبر هذا، في كتابه الفاروق ففيها  247م( و ) 41راجع المجموعتين )  1

حريف لكلمة لإلمام األعظم على هوى الحشوية و مخالفة لروايات اآلخرين فسنفضح دخيلة هذه الخيانة في موضعها إن شاء اهلل تعالى تزيد و ت

 )ز(.



 المرء و هذا مما يؤسف له نسأل اهلل السالمة.  فيختالف القول النفوس إلى ا

كثير من العواصم كما طبع    فيحنيفة عن أبيه فله شروح كثيرة. و قد طبع مرات  أبيو أما الفقه األكبر رواية حماد بن 

( بمكتبة شيخ اإلسالم 224النسخة الخطية المحفوظة ضمن المجموعة رقم ) فيكثير من شروحه، و أما سنده ف

الكتاب إلى علي  في أولها سند الشيخ إبراهيم الكوراني فيف العالمة عارف حكمت بالمدينة المنورة زادها اهلل تكريما،

 أبي بن ( عن عصام بن يوسف عن حمادابن مقاتل )محمد بن مقاتل الرازيعن نصير بن يحيى عن  بن أحمد الفارسي

ن و رواية حماد قديمتامكتبة شيخ اإلسالم هذه نسختان من الفقه األكبر  فيالجميع، و  اهلل عن رضيحنيفة عن أبيه 

صحيحتان فياليت بعض الطابعين قام بإعادة طبع الفقه األكبر من هاتين النسختين مع المقابلة بنسخ دار الكتب 

 المصرية. 

و )الفطرة( سهلة التحريف إلى )الكفر(  -و سلم ماتا على الفطرة صلى اهلل عليه  النبي ابعض تلك النسخ: و أبو  فيف

و  أبيحديث ) على من يروي األعظم يريد به الرد اإلمامتا على الكفر(، كأن أكثرها: )ما ما في، و فيالخط الكو  في

النار ال يكون إال بدليل يقيني و هذا الموضوع ليس  فيالمرء  ى كونهما من أهل النار. ألن إنزالالنار( و ير  فيأبوك 

 . فى فيه بالدليل الظنيحتى يكت بموضوع عملي

و   -المختار(  النبي لديلوا نتصاررسالته )اال فيشارح األحياء و القاموس  يقول الحافظ محمد المرتضى الزبيديو 

ما معناه: إن الناسخ  -فى العمري الحلبي مفتي العسكر العالم المعمر عند شيخنا أحمد بن مصط كنت رأيتها بخطه

لدليل على ذلك سياق ماتا( ظن أن أحدهما زائدة فحذفها فذاعت نسخته الخاطئة، و من ا )ما فيلما رأى تكرر )ما( 

الحكم بجملة واحدة ال بجملتين مع  فيالخبر ألن أبا طالب و األبوين لو كانوا جميعا على حالة واحدة جمع الثالثة 

( و ماتا فيها )ما التيإال أنه لم يكن رأى النسخة  الحكم و هذا رأي وجيه من الحافظ الزبيدي فيعدم التخالف بينهم 



صرية قديمتين كما رأى نسختين بدار الكتب الم فيماتا(  بحمد اهلل رأيت لفظ )ما و إنيإنما حكى ذاك عمن رآها، 

 و علي القاري -اإلسالم المذكورة نسختين قديمتين بمكتبة شيخ  فيماتا( و )على الفطرة(  )ما بعض أصدقائي لفظي

بن  ذكر بعض الوفيات، فعلي يفبنى شرحه على النسخة الخاطئة و أساء األدب سامحه اهلل. و كتب الرجال شحيحة 

 أبيو  سليمان الجوزجالي أبيمن أصحاب  هـ و نصير بن يحيى البلخي 117عن سن عالية سنة  فيتو  أحمد الفارسي

سنة  فيمن أصحاب محمد بن الحسن تو  التسعين، و محمد بن مقاتل الرازي هـ و قد ناهز 242سنة  فيمطيع تو 

، الليث السمرقندي أبينوازل  فيسنة، و وفيات بعض هؤالء  21هـ عن  240سنة  فيهـ و عصام بن يوسف تو  212

اتل( و مق ابن)أبو مقاتل( و )نصر( بدل ) بعض ما طبع لي فيبعض النسخ المطبوعة و المخطوطة و  فيو قد وقع 

حنيفة  يأبفقيه الملة  ذكره قبل تلك الرسائل المروية عن )نصير( غلطا فوجبت اإلشارة إلى ذلك، و هذا ما عن لي

 فقه و علماء هذه األمة أجمعين.اهلل عنه و عن أصحابه و سائر أئمة ال رضيالنعمان بن ثابت 
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 العالم و المتعلم
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

أنبأنا أبو الحسن برهان الدين علي بن الحسن العسكر  قاضي ابنالمعروف ب بن خليل الدمشقي 1أبو الحسن علي قال

منصور  أبيعن  يه عن عبد الكريم بن موسى البزدويعن أب فيالنس المعين ميمون بن محمد المكحولي أبيعن  البلخي

سليمان موسى الجوزجاني و عن محمد بن مقاتل  أبي، عن أحمد بن إسحاق الجوزجاني بكر أبيعن  تريديمحمد الما

مقاتل حفص بن  أبيو هما عن  مطيع الحكم بن عبد اهلل البلخي. و عصام بن يوسف البلخي أبيكالهما عن   الرازي

 حنيفة فيما أجابه على أسئلته أنه قال: أبي اإلمامعن  سلم السمرقندي

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 الصالحين، أما بعد الحمد هلل رب العالمين، و صلى اهلل على محمد سيد المرسلين، و خاتم النبيين، و على عباد اهلل

باهلل حسيبا و جازيا، و رزقنا اهلل حياة طيبة و منقلبا كريما، و قد أجبتك فيما  فىفأوصيك بتقوى اهلل و طاعته، و ك

 نفسي أجبتك بها، ثم ال آلوك و التيسألت عنه. و لوال كراهية التطويل و أن يكثر لك التفسير شرحت لك األمور 

 ليه التكالن. خيرا و اهلل المستعان و ع

أتيقن من فضلك، و  ألنتفع بمجالستك لما -و هو أبو حنيفة  -: أتيتك أيها العالم -و هو أبو مقاتل  -قال المتعلم 

بتليت بذلك الثواب من اهلل سبحانه: إني ا عافاك اهلل إن أنا سألتك، لتستحق نياهلل تعالى بك، فأفت أرجو أن ينفعني

                                       
 القادر القرشى، و أسانيد أصحاب اإلثبات إليه معروفة )ز( روى عنه الحافظ الشرف الدمياطي، و عنه الحافظ عبد 1



و إن عجزت عن جوابهم، و  هتد لجوابها، و لم أترك الحق الذي بيديأشياء لم أعن  بأصناف من الناس و سألوني

الة بأصل الدين لنفسي الجه عرفت أن للحق من يعبر عنه، و ليس الحق بمنقوض و الباطل مزهوق به، و كرهت أيضا

ما يتكلم به،  ه بأصلال علم ل أصل ما أدعي كمنزلة الصبي المتعلم الذي في ا أنتحل من الحق و أن تكون منزلتيو م

بما ينقض على نفسه و يشين به نفسه، فأحببت أصلحك اهلل تعالى أن  الذي يهذيأو كمنزلة المبرسم أو المجنون 

من الحق و أتكلم به حتى إذا جاءني مارد يتمرد علي، أو يريد أن يزيلني عن الحق لم أكون عالما بأصل ما أنتحل 

 . أكون على بصيرة من أمريوضحت له و متعلم أ يطق، و إن جاءني

تبع للعلم كما أن األعضاء تبع للبصر، فالعلم  علم أن العملابتحاثك عما يغنيك، و ا فييت و قال العالم: نعم ما رأ

مفازة مع الهداية بها ال فيبد منه  ال الذيهل مع العمل الكثير، و مثل ذلك الزاد القليل ر أنفع من الجمع العمل اليسي

الذين يعلمون و الذين ال يعلمون[ و ]إنما  ذلك قال اهلل تعالى: ]قل هل يستويلة مع الزاد الكثير، و لهاأنفع من الج

 يتذكر أولو األلباب[.

ي سأبدأ بأدناهم منزلة عندي إن شاء اهلل تعالى، فإنلعلم رغبة، فأما قول األصناف طلب ا في قال المتعلم: لقد زدتني

اهلل صلى اهلل عليه و سلم لم  أصحاب نبي فإنتدخلن هذه المداخل  ما يقولون البالحجج عليهم، رأيت أقوا فأخبرني

نهر  فيغما، و وجدت مثلهم كمثل رجل  شئ من هذه األمور و قد يسعك ما وسعهم، وإن هؤالء زادوني فييدخلوا 

 المخاضة.ثبت مكانك و ال تطلبن بل جهله بالمخاضة فيقول له آخر: ااد أن يغرق من قعظيم كثير الماء ك

قال العالم رحمه اهلل: أراك قد أبصرت بعض عيوبهم و الحجة عليهم، و لكن قل لهم إذا قالوا أال يسعك ما وسع 

الذي كان مثل  هم لو كنت بمنزلتهم، و ليس بحضرتيما وسع نيصلى اهلل عليه و سلم: بلى يسع النبيأصحاب 

ن نعلم من المخطئ منا و المصيب؟ و أمنا، فال يسعنا أن ال  بتلينا بمن يطعن علينا و يستحل الدماءبحضرتهم؛ و قد ا



فال يتكلفون  صلى اهلل عليه و سلم كقوم ليس بحضرتهم من يقاتلهم النبيال نذب عن أنفسنا و حرمنا، فمثل أصحاب 

ختلف ما اجل إذا كف لسانه عن الكالم فيبتلينا بمن يطعن علينا و يستحل الدماء منا، مع أن الر السالح، و نحن قد ا

فأما بد للقلب من أن يكره أحد األمرين أو األمرين جميعا.  فيه الناس و قد سمع ذلك لم يطق أن يكف قلبه، ألنه ال

فهذا ال يكون، فإذا مال القلب إلى الجور أحب أهله، و إذا أحب القوم كان منهم، و إذا  فإنأن يحبهما و هما مختل

مال القلب إلى الحق و أهله كان لهم وليا؛ و ذلك بأن تحقيق األعمال و الكالم ال يكون إال من قبل القلب، و ذلك 

 ه و لم يتكلم بلسانه كان عند اهلل مؤمنا.أن من آمن بلسانه و لم يؤمن بقلبه لم يكن عند اهلل مؤمنا، و من آمن بقلب

 ن المصيب؟.إذا لم أعرف المخطئ م المتعلم: هو كما قلت و لكن بين لي هل يضرنيقال 

ها أنك فإنال تضرك  التيخصال غير واحدة فأما الخصلة  فيخصلة، و يضرك بعد  فيقال العالم رحمه اهلل: ال يضرك 

سم الجهالة يقع عليك ألنك ال تعرف الخطأ من فواحدة منها اتضرك  لتياال تؤاخذ بعمل المخطئ، و أما الخصال 

أمصيب أنت  من الشبهة ما نزل بغيرك و ال تدري ما المخرج منها ألنك ال تدريعسى أن ينزل بك  الصواب و الثانية

 من المصيب. المخطئ اهلل و من تبغض فيه ألنك ال تدري فيمن تحب  فال تنزع عنها، و الثالثة ال تدريأم مخطئ 

ن كان رجل يصف عدال، و مذاكرتك؛ و لكن أرأيت إ فيالغطاء و جعلت أرى البركة  قال المتعلم: لقد كشفت عني 

 نه عارف بالحق أو هو من أهله؟ و ال عدله ليسعه ذلك و أن يقال إ ال يعرف جور من يخالف

أن  أخي علم ياو ا ه جاهل بالجور و العدل.فإنقال العالم رحمه اهلل: إذا وصف عدال، و ال يعرف جور من يخالفه 

لهؤالء، ألن مثلهم كمثل أربعة نفر يؤتون بثوب أبيض فيسألون جميعا عن  أردأهم منزلة عنديأجهل األصناف كلها و 

لون ذلك الثوب فيقول واحد من هؤالء األربعة: هذا ثوب أحمر؛ و يقول اآلخر هذا ثوب أصفر؛ و يقول الثالث ثوب 

أما أنا فقد أعلم أن  هؤالء الثالثة أصابوا أم أخطأوا؟ فيقول: فيأسود، و يقول الرابع ثوب أبيض فيقال له ما تقول 



ليس  كذلك هذا الصنف من الناس يقولون إنا نعلم أن الزانيالثوب أبيض و عسى أن يكون هؤالء قد صدقوا، و  

إذا زنى نزع منه اإليمان كما ينزع السربال كان صادقا و ال نكذبه. و  يكون الذين يرون أن الزاني بكافر. و عسى أن

عنه حجه و ال  طاق الحج فنحن نسميه مؤمنا و نصلي عليه و نستغفر له و نقضيو لم يحج فقد أيقولون أن من مات 

نكذب من يقول: مات يهوديا أو نصرانيا؛ ينكرون قول الشيعة و يقولون قولهم، و ينكرون قول الخوارج و يقولون 

اف الثالثة، و يروون قولهم. و ينكرون قول المرجئة و يقولون قولهم و يرون تحقيق ذلك و تزييف أقوال هؤالء األصن

رحمة  هنما بعث رسولها. و قد علمنا أن اهلل عز و جل إاهلل صلى اهلل عليه و سلم قال ذلك روايات يزعمون أن نبي في

أنه إنما  ليجمع به الفرقة؛ و ليزيد األلفة. و لم يبعثه ليفرق الكلمة؛ يحرش المسلمين بعضهم على بعض. و يزعمون

هتمامهم بأمر ن منها ناسخا و منسوخا فنحن نروي كما سمعناه. فويح لهم ما أقل اات ألختالف بهذه الروايجاء اال

عاقبتهم حيث ينتصبون للناس فيحدثونهم بما قد علموا أن بعضه منسوخ، و العمل بالمنسوخ اليوم ضاللة. فيأخذ به 

ة الواحدة على نوعين فما كان من الناس فيضلون. و قد نعلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم لم يكن ليفسر اآلي

القرآن ناسخا فسره لجميع الناس ناسخا، و كذلك المنسوخ فسره لجميع الناس منسوخا. و أما األخبار و الصفات 

 . األمر و النهي فيشئ منها منسوخ، و إنما دخل الناسخ و المنسوخ  فيه ليس فإنقد كانت  التي

من  ن العلم لم أهتد له. و قد بينت ليبابا م المعلم أنت إنك فتحت لي جنة، فنعمال قال المتعلم: جزاك اهلل عني

قولهم و عجز رأيهم. و لكن أخبرني بالرد على الصنف  ضعف فيأن ال أزداد بصيرة  ال أبالي أقاويل هؤالء القوم ما

 اهلل.  فترض اهلل و الكف عن جميع ما حرمو هو العمل بجميع ما ا قولهم أن دين اهلل كثير، في الثاني

اهلل عنه: ألست تعلم أن رسل اهلل صلوات اهلل و سالمه عليهم أجمعين لم يكونوا على أديان مختلفة  رضيقال العالم 

كان قبله ألن دينهم كان واحدا. و كان كل رسول يدعو   الذيو لم يكن كل رسول منهم يأمر قومه بترك دين الرسول 



قبله ألن شرائعهم كثيرة مختلفة. و لذلك قال اهلل تعالى: )لكل جعلنا  الذيإلى شريعة نفسه و ينهى عن شريعة الرسول 

قوا منكم شرعة و منهاجا و لو شاء لجعلكم أمة واحدة(. و أوصاهم جميعا بإقامة الدين و هو التوحيد و أن ال يتفر 

 ا وصينا به إبراهيم وأوحينا إليك و م الذيشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا و ألنه جعل دينهم واحدا فقال: ]

أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه  ما . و قال سبحانه: ]وو ال تتفرقوا فيه[ 1موسى و عيسى أن أقيموا الدين

ال تبديل لدينه. فالدين لم  ين القيم[. أيو قال جل و عال: ]ال تبديل لخلق اهلل ذلك الدنه ال إله إال أنا فاعبدون[. أ

جل  م يغير، و الشرائع قد غيرت و بدلت ألنه رب شئ قد كان حالال ألناس قد حرمه اهلل عز ويبدل و لم يحول و ل

الفرائض مع أنه لو   شرائع كثيرة مختلفة، و الشرائع هيعلى آخرين. و رب أمر أمر اهلل به أناسا و نهى عنه آخرين. فال

اركا لدينه و لكان كافرا. و إذا صار كافرا ذهب كان العمل بجميع ما أمر اهلل به و الكف عن جميع ما نهى اهلل عنه ت

تباع الجنائز و أكل الذبائح و أشباه هذا ألن اهلل تعالى أوجب سلمين من المناكحة و الموارثة و ابينه و بين الم الذي

تعالى  ال بحدث، و إنما أمر اهللدماءهم و أموالهم إ به حرم اهلل تعالى الذيذلك كله بين المؤمنين من أجل اإليمان 

الصالة[. و قال اهلل تعالى: ]يا الذين آمنوا يقيموا  ا بالدين فقال سبحانه: ]قل لعباديالمؤمنين بالفرائض بعد ما أقرو 

 . فلو كانت هذه الفرائض هيذكروا اهلل[ و أشباه هذام القصاص[ ]يا أيها الذين آمنوا ايها الذين آمنوا كتب عليكأ

قد فصل اهلل تعالى اإليمان من العمل فقال تعالى ]الذين آمنوا و عملوا  لوا بها واإليمان لم يسمهم مؤمنين حتى يعم

مع إيمانه. و قال: ]من أراد اآلخرة و سعى لها سعيها  ى من أسلم وجهه هلل و هو محسن[ أيالصالحات[. و قال ]بل

                                       
فالدين  و للدين إطالق يشمل األحكام العملية كقوله تعالى ]ليتفقهوا في الدين[ و قوله عليه السالم )إذا أراد اهلل بعبد خيرا فقهه في الدين( 1

للنسخ فهو االستسالم لحكم الدليل القائم فدليل االعتقاد قائم دائما فيستسلم له دائما و دليل األحكام العملية قابل للنسخ فما لم يقم دليل 

 قائم الحكم و كذا الناسخ )ز(



و يحجون و  كون و يصومونو هو مؤمن[ فجعل اإليمان غير العمل. فالمؤمنون من قبل إيمانهم باهلل يصلون و يز 

يذكرون اهلل و ليس من قبل صالتهم و زكاتهم و صومهم و حجهم باهلل يؤمنون. و ذلك بأنهم آمنوا ثم عملوا فكان 

عملهم بالفرائض من قبل إيمانهم باهلل. و لم يكن إيمانهم من قبل عملهم بالفرائض. و مثل ذلك أن الرجل إذا كان 

ثم يقر بالدين. و ليس إقراره من قبل أدائه و لكن أداؤه من قبل  ثم يؤدي. و ليس يؤدييه الدين و هو يقر بالدين عل

ن لهم بالعبودية. و ال يقع ارهم لمواليهم بالعبودية يعملون لهم. و ليس من قبل عملهم يقرو من قبل إقر  إقراره. و العبيد

 سم إقراره بالعبودية.مل فال يذهب عنه العبودية و ال يعبالعبودية. و آخر قد يكون مقرا با اإلقرارسم عليه ا

 ما اإليمان؟  متعلم: لحسن ما فسرت و لكن أخبرنيقال ال 

التصديق على  فيو اإلسالم، و الناس  اإلقرارالتصديق و المعرفة و اليقين و اهلل عنه: اإليمان هو  رضيقال العالم 

نه و منهم من يصدق بلسانه و يكذب بقلبه و منهم من ثالثة منازل، فمنهم من يصدق باهلل و بما جاء منه بقلبه و لسا

 يصدق بقلبه و يكذب يلسانه. 

 عن أهل هذه المنازل الثالثة أهم عند اهلل مؤمنون؟  قال المتعلم: لقد فتحت لي مسألة لم أهتد إليها فأخبرني

اهلل و عند الناس مؤمن. و من قال العالم رحمه اهلل: من صدق باهلل و بما جاء من عند اهلل بقلبه و لسانه فهو عند 

قلبه. و عليهم أن  فيو عند الناس مؤمنا، ألن الناس ال يعلمون ما  صدق بلسانه و كذب بقلبه كان عند اهلل كافرا

القلوب. و منهم من يكون عند  فيبهذه الشهادة و ليس لهم أن يتكلفوا علم ما  اإلقراريسموه مؤمنا بما ظهر لهم من 

حالة التقية بلسانه فيسميه من ال  فيلناس كافرا: و ذاك بأن الرجل يكون مؤمنا باهلل و يظهر الكفر اهلل مؤمنا و عند ا

 كافرا و هو عند اهلل مؤمن.   يعرف أنه يتقي

 اإلقرارقولك أن اإليمان هو التصديق و المعرفة و  فيقال المتعلم: لقد وضحت عدال. و لكن أراك قد كثرت اإليمان 



  ن.و اإلسالم و اليقي

الفتيا و إن أنكرت شيئا مما أذكره لك فسل  فيقال العالم رحمه اهلل: أصلحك اهلل ال تكونن منك العجلة، و تثبت 

 الذيك  بها. و ال تكونن رضيا فإذا أخبر بتفسيرها هن كنت مناصحا. فرب كلمة يسمعها اإلنسان فيكرهعن تفسيره إ

عسى أن يكون لهذه الكلمة تفسير و  شين فيذيعها بين الناس. و ال يقولال ها ثم يتفوه بها ارادةيسمع الكلمة فيكره

يتعمد بها فينبغي لي  عن تفسيرها أو لعلها كلمة جرت على لسانه و لم و عدل و ال أعلمه أفال أسأل صاحبيوجه ه

 و ال أشينه حتى أعلم ما وجه كالمه. أن أثبت و ال أفضح صاحبي

قلت، فال تؤاخذني بما كان مني أني  الذيأعطاك قد عرفت  الذيو أدام لك صالح قال المتعلم: ثبتك اهلل و وفقك  

 و اإلسالم و اليقين ما منزلتهن و تفسيرهن عندك؟ اإلقرارعما وصفت من التصديق و المعرفة و  متعلم و لكن أخبرني

أن يقر بأن اهلل ربه و يصدق ك بمعناها واحد هو اإليمان وحده و ذلقال العالم رحمه اهلل: إن هذه أسماء مختلفة و 

ن و يا ربه و يعرف بأن اهلل ربه فهذه أسماء مختلفة و معناها واحد كالرجل يقال له يا إنسا بأن اهلل ربه و يتيقن بأن اهلل

 القائل بها واحدا و قد دعاه بأسماء مختلفة.  رجل و يا فالن و إنما يعني

تكره ما  رأيت مني فإنمن قلة العلم و عجز الرأي لم أقصد إليك. ال ما أعرف من نفسي  قال المتعلم. رحمك اهلل لو

عمى األعمى على البصير  مؤونة معالجة مرض المريض على الطبيب و مؤونة  فإن. و دخلت عليك مؤونة فال تلمني

ا فسر نه الجاهل إذا سمعه فإذللعالم أن يتحمل مؤونة الجاهل. و قد عرفت أن من الكالم كالما يفزع م كذلك ينبغي

لنا أن نقول: إن  اإليمان و التصديق و اليقين و اإلخالص و لكن أخبرني من أين ينبغيطمأن. و لحسن ما فسرت له ا

  .، و قد نعلم أنهم كانوا أطوع هلل عز و جل مناإيماننا مثل إيمان المالئكة و الرسل

ن اإليمان غير العمل فإيماننا مثل إيمانهم كانوا أطوع هلل منا و قد حدثتك أ  اهلل عنه: قد علمت أنهم رضيقال العالم 



ه و قدرته و بما جاء من عنده بمثل ما أقرت به المالئكة و صدقت به األنبياء و بيتألنا صدقنا من وحدانية الرب و ربو 

ت به المالئكة مما عاينته المالئكة من الرسل فمن ها هنا زعمنا أن إيماننا مثل إيمان المالئكة ألننا آمنا بكل شئ آمن

  .عجائب آيات اهلل و لم نعاينه نحن

 قال المتعلم: جعلك اهلل من الفائزين ما أحسن ما وصفت و قد عرفت اآلن أن إيماننا مثل إيمان المالئكة و تصديقنا

من أين هم أشد خوفا و أطوع هلل منا؟ و من أين قالت الجهال إذا  و يقيننا مثل يقينهم و لكن أخبرنبمثل تصديقهم 

 رأوا من إنسان زله أو جزعا عند مصيبة أو جبنا من عدو أو حرصا على الهوى هذا من ضعف اليقين.

التهم بتفسير اليقين. و اليقين ما قالوا ذلك لجهفإنن ضعف اليقين قال العالم رحمه اهلل: أما قول الجهال هذا م 

اهلل و كتبه و رسله، و إن ركب ما  فيلشئ هو العلم بالشئ حتى ال يشك فيه فليس أحد من أهل الشهادة يشك با

ركب و إنما نقيس أمر الناس بأمر أنفسنا، ألنه ربما كانت منا الزلة أو الجزع عند المصيبة أو جبن من عدو فال يدخل 

ين هم أشد خوفا أو ا قولك من أو أمرنا عندنا بمنزلة أنفسنا. شئ مما جاء من عند اهلل فغي فياهلل و ال  فيعلينا شك 

نهم كما فضلوا بالنبوة و الرسالة فضلوا كذلك بالخوف و الرغبة و جميع هلل منا فذلك لخصال فواحدة منها أأطوع 

صلة ب ما لم نعاين و الخنهم عاينوا من المالئكة و العجائعلى من سواهم، و الخصلة األخرى أ مكارم األخالق

ية و كان ينزل بغيرهم من العقوبة على المعصنهم كانوا يعاينون ما عون عند المصيبة، و الرابعة أنهم كانوا ال يجز الثالثة أ

 . معاصيذلك أيضا مما يحجزهم عن ال

بقياس فيما وصفت  و تقول عرفا و لكن أحب أن تأتيني صف عدال: لقد وقفت على ما وصفت فلم تزل تقال المتعلم

الجاهل إذا كان مهتما بأمر عاقبته و يريد أن  فإنيننا و يقينهم و خوفنا و خوفهم و جرأتنا و جرأتهم كيف ذلك؟ من يق

 بقياس كان أجدر أن يفطن له  يتعلم و وصفت له أمرا لم يفطن له فأثبته



طلب القياس، و هكذا يصنع من أراد أن ينتفع بالمذاكرة فيما بينه و بين صاحبه  فيقال العالم رحمه اهلل: نعم ما رأيت 

علم أن القياس الصواب يحقق لطالب الحق حقه، و مثل القياس مثل عرف ما قيل له التمس القياس، و اإذا لم ي

اء القياس و من الحق و لوال إنكار الجهال للحق لم يتكلف العلم ود العدول لصاحب الحق على ما يدعيالشه

أن يقيننا و يقين المالئكة واحد و خوفهم أشد من خوفنا بأنه كيف يكون  فيالمقايسة. فأما ما طلبت من القياس 

تهيا إلى فإنشئ من األمور  فيذلك كرجلين عالمين بالسباحة ال يفوق أحدهما صاحبه  فيذلك؟ فأخبرك أن القياس 

و اآلخر أجبن أو كرجلين بهما مرض واحد و أتيا بدواء واحد  وله أجرأيد الجرية فأحدهما على دخنهر كثير الماء شد

 فأحدهما على شربه أجرأ و اآلخر أجبن.  شديد المرارة

ن كان إيماننا مثل إيمان الرسل أليس ثواب إيماننا مثل ثواب إيمانهم؛ المتعلم: لحسن ما فسرت لكن أخبرني إقال 

 فياآلخرة  فيستوينا الدنيا باإليمان و ا فيستوينا فما فضلهم علينا؟ و قد اإيمانهم  كان ثواب إيماننا مثل ثواب  فإن

كان ثواب إيماننا دون ثواب إيمانهم أليس هذا ظلما، إذ كان إيماننا مثل إيمانهم و لم يجعل لنا من   فإنثواب اإليمان 

 الثواب ما جعل لهم 

الفتيا ألست تعلم أن إيماننا مثل إيمانهم، ألنا آمنا  فياهلل عنه: لقد أعظمت المسألة، و لكن تثبت  رضيقال العالم 

الثواب على اإليمان و جميع العبادة. ألن اهلل تعالى كما  فيبكل شئ آمنت به الرسل؟ و لهم بعد علينا الفضل 

فضلهم بالنبوة على الناس كذلك فضل كالمهم و صالتهم و بيوتهم و مساكنهم و جميع أمورهم على غيرها من 

سخطنا. فأما صنا حقنا فأا مثل ثوابهم و ذلك أنه كان إنما يكون الظلم لو نقابنو لم يظلمنا ربنا إذ لم يجعل ثو ء، األشيا

الدنيا  فيذلك ليس بظلم، و األنبياء و الرسل لهم الفضل  فإنإذا زاد أولئك و لم ينقصنا حقنا و أعطانا حتى أرضانا، 

عبادتهم و خوفهم و  فيالقادة، و هم أمناء الرحمن. و ال يدانيهم أحد من الناس.  على جميع الناس. ألنهم هم



ذات اهلل تعالى و كذلك إنما أدرك الناس بإذن اهلل الفضل بهم. فلهم مثل أجور من  فيخشوعهم و تحملهم المئونات 

 يدخل الجنة بدعائهم. 

كن أخبرني هل تعلم من المعاصي شيئا يعذب اهلل حت فجزاك اهلل الجنة و لقال المتعلم: لقد وصفت العدل فأوض

 زعمت أن بعضها مغفور فما المغفور منها؟  فإن( غير الشرك أو تزعم أنها كلها مغفورة البتةعليه )

د من ما أستطيع الشهادة على أح و اهلل عنه: ما أعلم شيئا من المعاصى يعذب اهلل عليه غير الشرك رضيقال العالم 

عليها غير اإلشراك باهلل. و قد علمت أن بعضها مغفور، و ال أعرفها  ن اهلل يعذبه البتةهل القبلة أأهل المعاصى من أ

 التي]إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم[ فلست أعرف جميع الكبائر و ال السيئات  لقول اهلل تعالى:

كلها ألنه قال: ]إن اهلل ال يغفر أن يشرك   لشرك من المعاصيهلل يغفر ما دون العل ا ال تغفر ألني ال أدري التيتغفر و 

 لمن يشاء المغفرة منهم و لمن ال يشاء.  ما دون ذلك لمن يشاء[. فلست أدري به و يغفر

الرجاء  فيليسا عندك بمنزلة واحدة فر للقاتل و يعذب صاحب النظرة أو أنه لعل اهلل يغ قال المتعلم: ألست تدري

 لهما؟ 

 صاحب النظرة أجدر أن يغفر له، و إن عذب على فإنرحمه اهلل: قد أعلم أنه إن كان اهلل يغفر للقاتل  قال العالم

النظرة فهو على القتل أجدر أن يعذب، ألنه تعالى قال: ]إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم[ و صاحب النظرة إذا لم يقتل  

 هما ال يستويان عندى ألني لصاحب الذنب الصغير أرجى منيفإنلهما كان أتقى من القاتل، و أما ما ذكرت من الرجاء 

ذلك رجالن ركب أحدهما البحر و اآلخر ركب نهرا صغيرا، و أنا أتخوف  فيلصاحب الذنب الكبير، و القياس 

على صاحب النهر  و أرجو لهما النجاة جميعا غير أني على صاحب البحر أخوف أن يغرق منيعليهما الغرق، 

كذلك أنا لصاحب الذنب الصغير أرجى لصاحب البحر، و   حب النهر الصغير أرجى بالنجاة منيلصاالصغير، و أنا 



 رجو لهما و أخاف عليهما على قدر أعمالهما. ذلك أ فيصاحب الذنب الكبير و أنا ل مني

ت بالخيار أفضل أو الدعاء عليه أو أن ستغفار لصاحب الكبيرةعلم ما أحسن ما تقيس و لكن أخبرني عن االقال المت

 هذا كله.  ما بين الدعاء عليه باللعنة و االستغفار فبين ليفي

الدعاء له  فإنركب هذا العبد ن غير اإلشراك باهلل تعالى فأى الذنباهلل عنه: الذنب على منزلتين  رضيقال العالم 

ت عنه و لم تدع عليه كان ستغفار أفضل و إن دعوت عليه باللعنة لم تأثم، و ذلك بأنه إذا ركب ذنبا منك و عفو باال

غفرة لحرمة الشهادة  أفضل و إن ركب ذنبا فيما بينه و بين خالقه بعد أن كان لم يشرك باهلل فرحمته و دعوت له بالم

أنت قلت  رب خذه بذنبه، و إنما تكون آثما إذا فضل و إن دعوت بالهالك لم تأثم، و ذلك بأنك تقول ياكان هذا أ

ال تستيقن أن اهلل  لخصلتين أما إحداهما فألنه مؤمن، و األخرى ألنكاتغفار أفضل سيارب خذه بغير ذنب، فاال

 ستغفار له، و قد نهى اهلل عز و جل أن يستغفر لمن أوجبن حراما عليك االستيقنت أن اهلل معذبه لكامعذبه، و لو ا

رب ال تمتني واحدة، و  يقول: يا الذيكيستغفر اهلل لمن قال اهلل أنه يعذبه فيسأل ربه أن يخلف قوله   الذيله النار، و 

قد قال اهلل عز و جل ]كل نفس ذائقة الموت[ فالدعاء ألهل هذه الشهادة بالمغفرة أفضل لحرمة هذه الشهادة و 

 تعالى به من فرائضه من بهذه الشهادة، و جميع ما أمر اهلل اإلقراربها، ألنه ليس شئ يطاع اهلل فيه أفضل من  اإلقرار

لسبع و ما بينهن، فكما أن ذنب جنب السماوات السبع و األرضين ا فيبهذه الشهادة أصغر من البيضة  اإلقرارجنب 

تعظيم  فيشراك ما لم يذكره تعظيم ذنب اإل فيشراك أعظم كذلك أجر الشهادة أعظم، و قد ذكر اهلل عز و جل اإل

السيئة و قال  شئ من األعمال فييقل مثل ذلك ه قال ]إن الشرك لظلم عظيم[. و لم فإنشئ من األعمال السيئة، 

مكان سحيق[ و قال تعالى ]تكاد  فيبه الريح  ر من السماء فتخطفه الطير أو تهويتعالى ]و من يشرك باهلل فكأنما خ

 فيالسموات يتفطرن منه و تنشق األرض و تخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا[ و لم يقل شيئا من هذه اآليات 



 ما هو دونه. القتل و 

مذاكرتك فجزاك اهلل عن جميع المؤمنين خيرا ما أحسن قولك و رأيك و سيرتك  فيإال رغبة  قال المتعلم: ما تزيدني

 فيهل يفضل أهل العدل بعضهم بعضا  بفضلهم و أرحمك بهم! و لكن أخبرنيهم، و أعرفك محسنهم و مسيئ في

 أهل القبلة؟.  فيقولهم 

العلم  فيبعضهم أفضل من بعض  تعظيم حرمات اهلل واحد غير أن في: أما أهل العدل فقولهم اهلل عنه رضيقال العالم 

هتمام بفساد األمة و البحث عن يه و تحمل المئونات فيه و شدة االتعظيم حرمات اهلل تعالى و الدعاء إل فيو الحجج 

و أيديهم على عدوهم غير أن  جتمعت كلمتهمو قد ا تعظيم حرماتهم و الذنب عنهم كمثل عسكر بحضرة العدو،

العلم بالقتال و الحروب و المكايدة و بذل السالح و المال و التحريض لألصحاب على  فيبعضهم يفوق بعضا 

 القتال. 

رتكب الكبائر هلل اهل يكون المؤمن إذا  لقياس )أوضح من هذا( و لكن أخبرنيما أعرف من ا قال المتعلم: لعمري

 عدوا؟ 

يدع التوحيد، و ذلك بأن  اهلل عنه: إن المؤمن ال يكون هلل عدوا و إن ركب جميع الذنوب بعد أن ال رضيقال العالم 

مع ذلك أحب إليه مما غض عدوه و يتناول عدوه بالمنقصة و المؤمن قد يرتكب العظيم من الذنب، و اهلل العدو يب

 حراق بالنار أحب إليه من ذلك.لبه لكان اإلسواه و ذاك أنه لو خير بين أن يحرق بالنار أو يفتري على اهلل من ق

 قال المتعلم: إن كان اهلل أحب إليه مما سواه فلم يعصيه؟ و هل يكون أحد يحب أحدا فيعصيه فيما يأمره؟ 

قال العالم رحمه اهلل: نعم قد يحب الولد والده و ربما عصاه، و هذا المؤمن: اهلل أحب إليه مما سواه و إن عصاه، و 

 ه ربما كان الرجل عامال لسلطان فينزع عن عملهفإنألن الشهوة ظاهرة غالبة، و إنما تغلب عليه الشهوات  إنما يعصيه



نفاسها ثم إذا قامت  فيفيعذب بأنواع من العذاب ثم إذا ترك رجع إلى عمله إن قدر عليه، و المرأة تلقى ما تلقى 

  لبت الولد.ط

و  1دم و داود عليهما السالم منهمنه كم من عابد صرعته الشهوة و آقال المتعلم: قلت ما يعرف من غلبته الشهوة أل

 عن هذا المؤمن أيركب المعصية و هو يعلم أنه يعذب عليها؟  لكن أخبرني

ه يرجو المغفرة، و أما فإنقال العالم رحمه اهلل: ما يركبها و هو يعلم أنه يعذب عليها لكنه يركبها لخصلتين أما إحداهما 

 ه يأمل التوبة قبل المرض و الموت. فإناألخرى 

 قال المتعلم: أو يقدم الرجل على ما يخاف أن يعذب عليه؟ 

قال العالم رحمه اهلل: نعم ربما يقدم الرجل على ما يخاف أن يضره من طعام أو شراب أو قتال أو ركوب بحر، فلوال 

 أقدم على القتال و ال ركب البحر. ما يرجوه من النجاة من الغرق إذا ركب البحر، و الظفر إذا قاتل ما 

على  قال المتعلم: قد صدقت ألني أعرف من نفسي أني ربما أكلت الطعام يؤذيني فإذا فرغت ندمت و وطنت نفسي

 سم و له تفسير. الكفر له ا فإن، و لكن أخبرني عن الكفر فإذا رأيته لم أصبر عنه أن ال أعود إليه،

الكفر  و التكذيب، و ذلك أن نكار و الجحوداإلسم و له تفسير و تفسيره ه االعالم رحمه اهلل: إن الكفر ل قال

، و مثل ذلك أنه إذا كان ما أنزل الكتاب بلسان عربيكار، و اهلل تعالى إنبالعربية، و العرب وضعوا اسم الكفر على اإلن

إن  ، وني و ال يقول كافرنيأقر بالحق و لم يقضه قال صاحبي ماطل فإنللرجل على آخر دراهم و قد حلت فتقاضاها 

 ترك فريضة من غير أن يكفر بها سمي، و كذلك المؤمن إذا هو أنكرها و جحدها قال كافرني و لم يقل ماطلني

 كافرا جاحدا بفرائض اهلل تعالى.  إن تركها كفرا بها سمي مسيئا، و

                                       
 هكذا في األصل و لو كان المتعلم أرعى لألدب لكان أنسب )ز( 1



قا بما يصدق، و مسيئا بما يسئ، قال المتعلم رحمه اهلل: هذا عدل معروف أن يسمى الرجل جاحدا بما يجحد و مصد

 نا كافر بمحمد صلى اهلل عليه و سلم. و لكن أخبرني عمن يصف التوحيد غير أنه يقول أ و محسنا بما يحسن.

 ن كان سميناه كافرا باهلل كاذبا بما يقول أنه يعرف اهلل تعالى. و يستدلو إ 1اهلل عنه: هذا ال يكون رضيقال العالم 

على كفره باهلل بكفره بمحمد ألن من كفر باهلل كفر بمحمد. و ليس من قبل كفره بمحمد كفره باهلل كما أن النصارى 

ال يفتقر  الذي ة. و كذلك اليهود من كفرهم بالغنيليس له ولد زعموا أن اهلل تعالى ثالث ثالث الذيمن كفرهم بالواحد 

زعموا أن اهلل فقير و يد اهلل مغلولة و  ليس له شبيه الذيولد و الملك ليس له  الذيال يبخل و الرب  الذيو الجواد 

قد تخذوا النيران و سجدو للشمس و القمر. و آدم: و كذلك الذين ا ابناهلل و اهلل تعالى على مثال صورة  ابنعزيز 

ك فيما شجر بينهم ثم ال اتنا إال الكافرون[ و قال ]فال و ربك ال يؤمنون حتى يحكمو قال اهلل تعالى ]و ما يجحد بآي

يكفر بمحمد صلى اهلل عليه و اهلل و  نه يعرفقضيت و يسلموا تسليما[. فمن زعم أنفسهم حرجا مما أ فييجدوا 

ستدللنا على إنكاره للرب بكفره بمحمد. و مثل ذلك لو أن رجال زعم أنه يطيق أن يحمل عشرين قفيزا. و نحن سلم ا

عجز. و مثل هذا لو أن رجال العشرين أ فيأنه إذ عجز عن حمل القفيزين فهو  نراه يعجز عن حمل القفيزين عرفنا

زعم ألنه لو كان نسان مخلوقه لعرفنا أنه كاذب فيما يقال: إني أعرف أن اهلل تعالى حق غير أنى ال أقر بأن هذا اإل

ما عنده بمنزلة واحدة ن كل شئ سواه مخلوقه. و مثل ذلك رجل بحضرته السراج و نار ضخمة و هيعرف اهلل لعرف أ

 أبصر.  الدنو فزعم أنه يبصر السراج لكان لتلك النار الضخمة في

 أعرف أنك رسول اهلل و لكن أشتهيعمن يزعم لرسول اهلل أنا  ل المتعلم رحمه اهلل: قد فرجت عني و لكن أخبرنيقا

 أن أقتلك. 

                                       
 يعني هذا ال يقع، و إن وقع سميناه كافرا )ز( 1



ه و ال موته ن يعرف أنه رسول اهلل لم يشته قتلمحال لو كا اهلل عنه: هذه من مسائل المتعنتين. و هذا رضيقال العالم 

و  آلخر أنك أحب إلي من جميع الناس. و لكن أشتهي أن أقتلك بيدي يزعم الذيو ال أذاه. و مثل ذلك كالرجل 

يزعم أنه يوحد اهلل تعالى و يؤمن بمحمد و يتناول رسول اهلل بمنقصة كأن يزعم آكل لحمك. و ليس أحد من الناس 

نتقاصه فلو كان يعرف اهلل و يعرف أن محمد رسوله لكان اهلل و رسوله أجل بيا و كان فقيرا يريد به عيبه و انه كان أعراأ

تعظيم منزلة الرسول ]من  فينتقاصه. و قد قال اهلل عز و جل ا عينيه من أن يتناول رسوله بذكر شئ يريد به عيبه و في

نس. و أمينا على فرائضه و سننه. و ل قائدا لجميع خلقه من الجن و اإلرسو ألنه جعل ال يطع الرسول فقد أطاع اهلل[

 تهوا[. فإنلذلك قال اهلل تعالى ]و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه 

م أنه يعرف اهلل و يقول عمن يزع طريقك يوم القيامة. و لكن أخبرني تيتنى بالنور فنور اهلللقد أقال المتعلم رحمه اهلل: 

 أن أزعم أن هلل ولدا  أشتهيأنا 

اهلل عنه: سبحان اهلل فهل كان هذا و ذا إال واحدا. هذا و أشباه ما سألت من قبل من مسائل  رضيقال العالم 

أن يقول  يحتلم. فكذلك ال يكون موحد يشتهي يكون ميتميت أنه يحتلم فكما ال  فيالمتعنتين. و لكن كيف تقول 

 هلل ولد. 

عن  هذا محال من الكالم. و لكن أخبرني كما قلت إنه من مسائل المتعنتين. و  اهلل: هذا لعمري قال المتعلم رحمه

 النفاق اليوم. أليس هو النفاق األول. و الكفر اليوم هو الكفر األول. و كيف النفاق األول؟ 

كما أن اإلسالم اليوم هو ألول.  اهلل عنه: نعم النفاق اليوم هو النفاق األول و الكفر اليوم هو الكفر ا رضيقال العالم 

 حود بالقلب و إظهار التصديق و اإلقراراإلسالم األول. فأخبرك عن ذلك النفاق األول إنما كان التكذيب و الج

نك ]إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إكتابه فقال   فيباللسان. و كذلك هو اليوم فيمن كان و قد لعنهم عز و جل 



ن المنافقين لكاذبون[  يعلم إنك لرسوله و اهلل يشهد إز و جل ردا عليهم و تكذيبا لهم ]و اهلللرسول اهلل[ فقال اهلل ع

و التصديق كما يظهرون بألسنتهم. و  اإلقرار فينما كذبهم بأنهم ليسوا كذيبهم بأن ما قالوا كذب. و لكن إو ليس ت

ا إنا معكم إنما نحن خلوا إلى شياطينهم قالو  فيهم قال اهلل عز و جل: ]و إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و إذا

 و التصديق  اإلقرارتنا من نسم بألله بمحمد و أصحابه بما نظهره مستهزئون[ أي

من أين سمى اهلل الناس مؤمنين و كفارا. و من أين  قال المتعلم رحمه اهلل: هذا لعمري عدل معروف و لكن أخبرني

 نحن نسميهم مؤمنين و كفارا؟ 

نتهم من التصديق و التكذيب و الزي و العبادة، اهلل عنه: سماهم مؤمنين و كفارا بما يظهر لنا من ألس رضيم قال العال

المساجد، مستقبلين إلى القبلة يصلون، سميناهم مؤمنين، و  فينتهينا إلى قوم ال نعرفهم غير أنهم و ذلك بأنا لو ا

كان المنافقون على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم    سلمنا عليهم و عسى أن يكونوا يهودا أو نصارى، و كذلك

القلوب من التكذيب، فمن  في، و هم عند اهلل كفار بما اإلقراركان المسلمون يسمونهم مؤمنين بما يظهرون لهم من 

م كفارا بما و عسى أن يكونوا عند اهلل كفارا، و آخرين نسميهأنا نسمى أناسا مؤمنين بما يظهر لنا منهم،  ها هنا زعمنا

يظهرون لنا من زي الكفار من غير أن يكون فيهم شئ من زي المؤمنين و عسى أن يكونوا عند اهلل تعالى مؤمنين من 

قبل إيمانهم باهلل، و يصلون من غير أن نعلم ذلك منهم، فال يؤاخذنا اهلل سبحانه و تعالى بذلك؛ ألنه لم يكلفنا علم 

و اهلل أعلم بنا أن نسمي الناس مؤمنين و نحبهم و نبغضهم على ما يظهر لنا منهم، القلوب و السرائر، و إنما كلفنا ر 

 فيبالسرائر، و هكذا أمر الكرام الكاتبين أن يكتبوا ما يظهر لهم من الناس، و ليسوا من القلوب بسبيل ألن ما 

دعى علم رب القلوب بغير وحي فقد ا فيدعى علم ما إال اهلل أو رسول يوحى إليه فمن االقلوب ال يعلمه أحد 

القلوب و غير القلوب ما يعلم رب العالمين فقد أتى بعظيمة و استوجب النار و  فيالعالمين، و من زعم أنه يعلم بما 



 الكفر. 

يؤخر و  الذيرجاء و ما تفسيره و من ت العدل. و لكن أخبرني من أين جاء أصل اإلقال المتعلم رحمه اهلل: قد وصف

 أمره؟. يرجئ 

 يهم األسماء ثم قال لهم: ]أنبئونيأصل اإلرجاء من قبل المالئكة حيث عرض اهلل علقال العالم رحمه اهلل: جاء 

ا بغير علم تعسفا فوقفت و قالت: ]سبحانك ال علم لنا إال ما ن تكلمو اء هؤالء[ فخافت المالئكة الخطأ إبأسم

لم يصب فهو  فإنهو به جاهل، فيتكلم فيه و ال يبالى،  الذير يسأل عن األم الذيو لم يبتدعوا، كالرجل  علمتنا[

 مخطئ، و إن أصاب فهو غير محمود، ألنه قال تعسفا بغير علم، و لذلك قال اهلل تعالى لنبيه صلى اهلل عليه و سلم:

لئك كان عنه لم تعلمه يقينا و قال ]إن السمع والبصر و الفؤاد كل أو  ال تقل ما ]و ال تقف ما ليس لك به علم[. أي

أو يقذف إنسانا بالبهتان بالظن من غير يقين، فكيف يصنع أناس  كلم أو يعاديم يرخص لرسوله أن يتمسئوال[. فل

يعادون و يعيبون آخرين، بالظن من غير يقين، و تفسير الوقوف أنه إذا سئلت عن أمر ال تعلمه من حرام أو حالل أو 

و إذا جاء ثالثة نفر بحديث ال نعلمه، و ال نطيق علم ذلك بالتجارب و أنباء من كان قبلنا قلت: اهلل أعلم به، 

قوم على أمر حسن جميل و  فيرجاء أنه إذا كنت اهلل تعالى و تقف، و من تفسير اإلالمقاييس ترد علم ذلك إلى 

فارقتهم  ذيالتهيت إليهم، و هم على األصل فإنفارقتهم على ذلك ثم بلغك أنهم صاروا فريقين يقاتل بعضهم بعضا 

لهم شهود من عليه و قتل بعضهم بعضا فنسألهم فيقول كل واحد من الفريقين أنه هو المظلوم، و ليس عليهم و ال 

تجوز شهادة بعضهم على بعض  ين، و هما خصمان الم و ليس المظلوم و الظالم منهم ببغيرهم، و قد ترى القتل بينه

ما أن يكونا مخطئين أو أحدهما مخطئ و ن، و قد قتل بعضهم بعضا، فإبمصيبينهما ليسا كالهما فينبغي لك أن تعلم أ

الناس عندنا  فإناآلخر مصيب، و من اإلرجاء أن ترجئ أهل الذنوب و ال تقول إنهم من أهل النار أو من أهل الجنة 



ة و المنزلة األخرى نه من أهل الجنة فهو من أهل الجنن أهل الجنة و من قالت األنبياء إعلى ثالثة منازل: األنبياء م

للمشركين نشهد عليهم أنهم من أهل النار، و المنزلة الثالثة للموحدين نقف عليهم فال نشهد أنهم من أهل النار و ال 

عمال صالحا و آخر سيئا كما قال اهلل عز و جل:]خلطوا   من أهل الجنة، و لكنا نرجو لهم و نخاف عليهم و نقول

إن اهلل ال يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن لهم ألن اهلل تعالى قال: ] فنرجو عسى اهلل أن يتوب عليهم[

 .يشاء[ و نخاف عليهم بذنوبهم و خطاياهم

ينه و أقربه من الحق و لكن أخبرني هل أحد من الناس توجب له قال المتعلم رحمه اهلل: ما أعدل هذا القول و أب 

 قالت له األنبياء؟.  صلوات على نبينا و عليهم و منن رأيته صواما قواما غير األنبياء الجنة إ

  .النص، و كذلك النار الجنة إال لمن أوجبهقال العالم رحمه اهلل: ال أوجب 

ثم إذا  ناس رووا: )إن المؤمن إذا زنى خلع اإليمان من رأسه كما يخلع القميصأ فيقال المتعلم رحمه اهلل: فما قولك 

 فين شككت الخوارج و إقول  فيصدقت قولهم دخلت  فإنقولهم أو تصدقهم  يفأتشك  1تاب أعيد إليه إيمانه

                                       
لينه ابن حجر، و  أخرجه الحاكم بلفظ قريب من هذا لكن في سنده عبداهلل بن الوليد التجيبي و قد ضعفه الدارقطني و قال ال يعتبر بحديثه، و  1

ى أن لم يدرك ابن حجيرة الكبير ففيه انقطاع، و لم يشر إلى ذلك الذهبي، و ليس التجيبي و ال ابن حجيرة الصغير بشاميين كما توهم الحاكم عل

 -ل شيئا من ذلك و آخره ).. و من فع -حديث أبي ذر )من قال ال إله إال اهلل دخل الجنة و إن زنى و إن سرق( و حديث عبادة في المبايعة

فعوقب به في الدنيا فهو كفارة و من لم يعاقب فهو إلى اهلل إن شاء عفا عنه و إن شاء عذبه( في غاية الصحة فال  -أي الزنى و السرقة 

ه لإلجماع و يناهضهما حديث الحاكم و أما حديث )ال يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن( عن أبي هريرة فمؤول عند الجمهور لمخالفة ظاهر معنا

( على أن في سنده يحيى بن عبداهلل بن بكير و هو ممن ال يحتج به أبو حاتم و قد ضعفه 15 - 42الكتاب و السنة على ما في فتح الباري )

ير النسائي فال يناهض ما سبق بل أنكر بعض أهل العلم من السلف أن يكون صلى اهلل عليه و سلم قاله كما حكى ابن حجر رواية عن ابن جر 

 الطبري. و أما حديث عكرمة فحديث خارجي فال يقبل فيما يؤيد به مذهبه )ز(.



اهلل  بت قولهم قالوا أنت تكذب بقول نبيوصفت و إن كذ الذيأمر الخوارج، و رجعت عن العدل  فيقولهم شككت 

 إلى رسول اهلل عليه الصالة و السالم.  هم رووا ذلك عن رجال حتى ينتهيفإنعليه الصالة و السالم 

صلى اهلل عليه و سلم، إنما  و ال يكون تكذيبي لهؤالء و ردي عليهم تكذيبا للنبيقال العالم رحمه اهلل: أكذب هؤالء 

ما إذا قال أن يقول الرجل أنا مكذب لقول نبي اهلل صلى اهلل عليه و سلم فأ عليه السالم النبييكون التكذيب لقول 

عليه الصالة و السالم لم يتكلم بالجور  النبيالصالة و السالم غير أن عليه  النبيالرجل: أنا مؤمن بكل شئ تكلم به 

و بالقرآن و تنزيه له من الخالف على القرآن، و لو  النبيهذا القول منه هو التصديق ب فإنو لم يخالف القرآن، 

اهلل عز  الوتين، كما قالالقرآن؛ و تقول على اهلل غير الحق لم يدعه اهلل حتى يأخذه باليمين، و يقطع منه  النبيخالف 

وتين فما منكم من أحد عنه و لو تقول علينا بعض األقاويل ألخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الالقرآن ] فيو جل 

رووه خالف  الذياهلل، و هذا  ى، و مخالف كتاب اهلل ال يكون نبياهلل ال يخالف كتاب اهلل تعال حاجزين[ و نبي

سم اإليمان. و قال اهلل تعالى: ]و اللذان ا[ و لم ينف عنهما القرآن: ]الزانية و الزاني فيلى ألنه قال اهلل تعا 1القرآن

 النبييأتيانها منكم[. فقوله منكم لم يعن به اليهود و ال النصارى و إنما عنى به المسلمين. فرد كل رجل يحدث عن 

صلى اهلل عليه و سلم و ال تكذيبا له. و لكن رد على من  النبيصلى اهلل عليه و سلم بخالف القرآن ليس ردا على 

و كذلك كل اهلل عليه السالم  . و التهمة دخلت عليه ليس على نبيصلى اهلل عليه و سلم بالباطل النبييحدث عن 

ه كما د آمنا به و نشهد أناهلل عليه الصالة و السالم سمعناه أو لم نسمعه فعلى الرأس و العينين. ق شئ تكلم به نبي

                                       
ه قال الخطيب في )الفقيه و المتفقه(: )إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل اإلسناد رد بأمور: أحدها أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطالن  1

فال. و الثاني أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فيعلم أنه ال أصل له أو ألن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول و أما بخالف العقول 

 منسوخ و الثالث.. )ز(.



صلى اهلل عليه و سلم أنه لم يأمر بشئ نهى اهلل عنه، و لم يقطع شيئا وصله  النبياهلل. و نشهد أيضا على  قال نبي

جميع األمور. لم  في. و نشهد أنه كان موافقا هلل النبيبغير ما وصف به  ال وصف أمرا وصف اهلل ذلك األمر اهلل. و

هلل تعالى و ال كان من المتكلفين. و لذا قال اهلل تعالى: ]من يطع الرسول فقد يبتدع و لم يتقول على اهلل غير ما قال ا

 أطاع اهلل[. 

ليلة أو  عمن يزعم أن شارب الخمر ال يقبل منه صالة أربعين اهلل: لحسن ما فسرت. و لكن أخبرنيقال المتعلم رحمه 

 يبطل الحسنات و يهدمها؟  الذيما هذا  أربعين يوما. و بين لي

يقولون إن اهلل ال يقبل من شارب الخمر صالة أربعين ليلة أو أربعين  الذيتفسير  عالم رحمه اهلل: إني لست أدريقال ال

رف أن من عدل اهلل أن يأخذ العبد تفسيرا ال نعرفه مخالفا للعدل. ألنا قد نع هيوما، فلست أكذبهم ما داموا ال يفسرون

ى إليه من الفرائض و رتكب من الذنب، وأن يحسب له ما أدما لم يركب من الذنب أو يعفو عنه. و ال يأخذه ب بما

ما فإنما. و قد كان عليه أكثر من ذلك يكتب عليه ذنبه. و مثل ذلك لو أن رجال أدى من زكاة ماله خمسين دره

ه يحسب له حسناته و فإنيؤاخذه اهلل بما لم يؤد و يحسب له ما قد أدى. و كذلك إذا صام و صلى و حج و قتل 

اهلل عز و جل: ]لها ما كسبت[ يعني من الخير ]و عليها ما اكتسبت[ يعني من الشر. يكتب عليه سيئاته و لذلك قال 

]و ال نا ال نضيع أجر من أحسن عمال[ و قال: منكم من ذكر أو أنثى[ و قال: ]إ ال أضيع عمل عامل و قال: ]أني

: ]إنما تجزون ما كنتم تعملون[ و قال: ]فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من تجزون إال ما كنتم تعملون[؛ و قال

كل صغير و كبير مستطر[. فهو تبارك و تعالى يكتب الصغير من الحسنات و  يعمل مثقال ذرة شرا يره[ و قال: ]و

ثقال حبة من خردل أتينا ن كان موم القيامة فال تظلم نفس شيئا و إالسيئات. و قال تعالى: ]و نضع الموازين القسط لي

ه يصف اهلل تبارك و تعالى بالجور و قد أمن اهلل الناس من الظلم فإنبنا حاسبين[. فمن قال ال، بهذا القول  فىبها و ك



ون[ و قال: ]فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من تجزون إال ما كنتم تعمل حيث قال: ]فال تظلم نفس شيئا[ ]و ال

ه ال فإنما الحسنات الحسنة. و هو أرحم الراحمين. و أ ه[، و قد سمى نفسه شكورا ألنه يشكريعمل مثقال ذرة شرا ير 

د حبط عمله[ و يهدمها شئ غير ثالث خصال. أما الواحدة فالشرك باهلل ألن اهلل تعالى قال: ]و من يكفر باهلل فق

 فيكله وجه اهلل. ثم إذا غضب أو قال   نسان فيعتق نسما أو يصل رحما أو يتصدق بمال يريد بهذااألخرى أن يعمل اإل

 فيلم أعتق رقبتك؟ أو يقول لمن وصله: ألم أصلك؟ و إليه: أكان المعروف منه   الذيمتنانا على صاحبه غير الغضب ا

و الثالثة ما كان أشباه هذا يضرب به على رأسه. و لذلك قال اهلل عز و جل ]ال تبطلوا صدقاتكم بالمن و األذى[. 

ه فإنات يتقبله اهلل منه فما كان سوى هذا من السيئال  راءى به الذيذلك العمل الصالح  فإنبه الناس  من عمل يرائي

 ال يهدم الحسنات.

 عمن يشهد عليك بالكفر ما شهادتك عليه؟.  هو العدل و لكن أخبرني الذيقال المتعلم رحمه اهلل: لقد وصفت  

ه كاذب؛ و ال أسميه بذلك كافرا؛ و لكن أسميه كاذبا؛ ألن الحرمة حرمتان اهلل عنه: شهادتى عليه أن رضيقال العالم 

شراك تنتهك من اهلل عز و جل هي اإل التيحرمة تنتهك من اهلل تعالى؛ و حرمة تنتهك من عبيد اهلل سبحانه؛ فالحرمة 

أن يكون  و ال ينبغي لمظالم.تنتهك من عبيد اهلل؛ فذلك ما يكون بينهم من ا التيباهلل و التكذيب و الكفر؛ و الحرمة 

اهلل و على رسوله ذنبه أعظم من أن لو   يكذب على الذيألن  يكذب علي الذييكذب على اهلل و على رسوله ك الذي

شهد علي بالكفر فهو عندي كاذب. و ال يحل لي أن أكذب عليه لكذبه علي؛ ألن  الذيكذب على جميع الناس، ف

عدلوا هو أقرب للتقوى[ قال ال يحملنكم عداوة قوم أن قوم على أن ال تعدلوا ااهلل تعالى قال: ]ال يجرمنكم شنآن 

 تتركوا العدل فيهم. 

 رجل يشهد على نفسه بالكفر؟.  فيقال المتعلم رحمه اهلل: هذه صفة معروفة و لكن كيف تقول 



لو قال لنفسه إنه حمار ال ه أن أحقق كذبه على نفسه و ذلك ألن اهلل عنه: إني أقول ليس ينبغي لي رضيقال العالم 

ن سمى اهلل و ال برسوله سميته كافرا و إؤمن بمن اهلل أو قال: ال أ أن أقول صدق غير أنه إن قال: أنه برئ ينبغي لي

 نفسه مؤمنا. و كذلك إذا وحد اهلل و آمن بما جاء من عند اهلل سميته مؤمنا و إن سمى نفسه كافرا. 

 فسه. و أنت أحق بذلك و لكن أخبرني أرأيت إن قال لي: إنين فيأحسن قوال منه  قال المتعلم رحمه اهلل: أراك فيه

 برئ من دينك أو مما تعبد؟. 

 أ من دين اهلل؟ أو تبرأ من اهلل فأيأسأله عند ذلك أتبر  و لكني هذا لم أعجل اهلل عنه: إن قال لي رضيقال العالم 

من اهلل و ال أبرأ من دين اهلل و لكن أبرأ من دينك ألن دينك هو  أبر قال: ال أ فإنسميته كافرا مشركا، القولين قاله 

  أسميه كافرا. ألنه إنما يكذب علي ال يفإنالشيطان.  الكفر باهلل و أبرأ مما تعبد ألنك تعبد

ن و طلب أليس من أطاع الشيطا أهل الورع و التثبت. و لكن أخبرنيهو قول  قال المتعلم رحمه اهلل: هذا لعمري

 لشيطان؟ فهو كافر و عابد ل مرضاته

تلك   تعالى ليس يكون بمعصيتهاهلل عنه: أو علمت ما أردت بهذه المسالة أن المؤمن إذا عصى اهلل رضيقال العالم 

 ن وافق عمله للشيطان طاعة و رضا. يطان طالبا لمرضاته يتعمد ذلك و إمطيعا للش

 ؟ عن العبادة ما تفسيرها قال المتعلم رحمه اهلل: أخبرني

. و ذلك أنه إذا أطاع بالربوبية اإلقرارو  سم جامع يجتمع فيه الطاعة و الرغبةاهلل عنه: اسم العبادة ا رضيقال العالم 

اإليمان به دخل عليه الرجاء و الخوف من اهلل فإذا دخل عليه هذه الخصال الثالث فقد عبده و ال يكون  فياهلل العبد 

ب مؤمن يكون خوفه من اهلل أشد و آخر يكون خوفه أقل. و كذلك من أطاع مؤمنا بغير رجاء و ال خوف و لكنه ر 

كل شئ عبادة لكان كل   فيأحدا رجاء ثوابه أو مخافة عقابه من دون اهلل فقد عبده. و لو كان العمل بالطاعة وحدها 



 من أطاع غير اهلل تعالى فقد عبده. 

رأيت من خاف شيئا أو رجا منفعة شئ هل يدخل عليه أ هلل: ما أحسن ما قلت و لكن أخبرنيقال المتعلم رحمه ا

 الكفر؟ 

اهلل عنه: الخوف و الرجاء على منزلتين و إحدى المنزلتين من كان يرجو أحدا أو يخافه يرى أنه يملك  رضيقال العالم 

كان يرجو أحدا أو يخافه. لرجائه الخير أو مخافة البالء   له من دون اهلل ضرا أو نفعا فهو كافر. و المنزلة األخرى من

هذا ال يكون كافرا ألن الوالد يرجو ولده أن  فإنآخر أو من سبب شئ  عالى عسى اهلل أن ينزل به على يديمن اهلل ت

ل عليه و يرجو الرجل دابته أن تحمل له، و يرجو جاره أن يحسن إليه و يرجو السلطان أن يدفع عنه، فال يدخ ينفعه

من ولده أو من جاره و يشرب الدواء عسى اهلل أن ينفعه به فال يكون   الكفر، ألنه إنما رجاؤه من اهلل عسى أن يرزقه

 الذيذلك موسى عليه الصالة و السالم  فيكافرا، و قد يخاف الشر و يفر منه مخافة أن يبتليه اهلل به، و القياس 

و  يجعل بينه و بين موسى رسوال قال ]فأخاف أن يقتلون[إياه حيث لم  رسالته و خصه بكالمهاصطفاه اهلل تعالى ب

سيدنا محمد صلى اهلل عليه و سلم حيث فر إلى الغار فلم يدخل عليهم الكفر، و كذلك أيضا يخاف الرجل من 

و ال  ل أو أذى طعام يأكله، أو شراب يشربه، فال يدخل عليه الكفرالحية أو العقرب أو هدم بيت أو سيالسبع أو 

 الشك و لكن إنما يدخله الجبن. 

 يهاب هذا المخلوق ما ال يهاب اهلل؟. عن المؤمن ما شأنه : لقد قلت ما نعرف، و لكن أخبرنيقال المتعلم رحمه اهلل

جسمه أو  فياهلل عنه: ليس شئ أهيب إلى المؤمن من اهلل، و ذلك ألنه ينزل به المرض الشديد  رضيقال العالم  

سر و عالنية بئس ما صنعت يارب! و ال يحدث نفسه بذلك و  فيتنزل به المصيبة الموجعة من اهلل تعالى، فال يقول 

له و جوره بقلبه و لسانه عند أهل ثقته، الدنيا لتناو ال يزداد له إال ذكرا، و لو نزل عشر عشير ذلك، من بعض ملوك 



الحر و البرد، و ملوك الدنيا ال  فيالسر و العالنية و  فييراقب اهلل تعالى حيث ال يسمع ذلك الملك كالمه، فالمؤمن 

ليلة باردة فهو يقوم على كره منه  فيالكره و الرضا، و ألنه ربما أصابته الجنابة  فيالسر و العالنية، و ال  فييراقبون 

الحر الشديد و قد أصابه الجهد  فيسل مخافة من اهلل أو يصوم تحيث ال يعلم أحد بما نزل به غير اهلل تعالى فيغ

يراقب اهلل تعالى و يتصبر و ال يجزع لمخافته، و الرجل إنما يهاب  الشديد من العطش و ليس بحضرته أحد فهو

 نه ليس شئ بأهيب إلى المؤمن من اهلل تعالى. م يهبه فمن ها هنا عرفنا بأالملك ما دام بحضرته، فإذا توارى عنه ل

 عمن جهل اإليمان و الكفر ما هو؟  ما نعرفه من أنفسنا، و لكن أخبرنيهذا  المتعلم رحمه اهلل: قلت لعمري قال

و يكونون كفارا  اهلل عنه: إن الناس إنما يكونون مؤمنين بمعرفتهم و تصديقهم بالرب جل و عال. رضيقال العالم 

سم اإليمان و ه و بما جاء منه و لم يعلموا ما اصدقوا بوحدانيتنكارهم بالرب تعالى. فأما إذا أقروا للرب بالعبودية و بإ

يؤتى بالعسل و الصبر،  الذيسم الكفر ال يكونون بهذا كفارا بعد أن علموا أن اإليمان خير، و الكفر شر، كالرجل ا

 يقال له سم الصبر؟ و ال، و الصبر مر من غير أن يعلم ما اسم العسل؟ و ما افيذوق منهما و يعلم أن العسل حلو

غير أنه يعلم سم اإليمان و الكفر. ال يعلم ما ا الذيسمهما. كذلك و المرارة، و لكن يقال له جاهل باجاهل بالحالوة 

 يمان و الكفر. : أنه جاهل باسم اإلأن اإليمان خير و الكفر شر، فال يقال له: أنه جاهل باهلل و لكن يقال له

 ؤمن إن عذب هل ينفعه إيمانه، و هل  يعذب بعد إيمانه و فيه اإليمان؟ عن الم قال المتعلم رحمه اهلل: أخبرني

ن تيك فيهن إن شاء اهلل، أما قولك إفمسألتك. و أنا أ فياهلل عنه: سألت عن مسائل لم تسأل مثلهن  رضيقال العالم 

العذاب، و أشد العذاب  ن عذب؟ نعم ينفعه إيمانه ألنه يرفع عنه أشدنفعه إيمانه و فيه اإليمان إعذب المؤمن فهل ي

بعض ما أمر به  فيعظم من الكفر. و هذا المؤمن لم يكفر باهلل و لكن عصاه ا يكون على الكافر. ألنه ال ذنب أإنم

و ال  و ال يعذب على ما لم يعمل كالرجل الذي قتل و لم يسرق إنما يؤاخذ بالقتل. ن عذب على ما عمل.فيعذب إ



كان أهون   تعالى ]و ال تجزون إال ما كنتم تعملون[. و المريض ما كان مرضه أقل يؤاخذ بالسرقة. و كذلك قال اهلل

أن يعذب بلونين. و   الدنيا و يرفع عنه أشد العذاب و يعذب بلون واحد فهو أهون عليه من فييعذب  الذيعليه. و 

 ن عذب على ذنب واحد فهو أهون من أن يعذب على ذنبين. كذلك المؤمن إ

من أين صار كفر الكفار واحدا و عبادتهم كثيرة  : هذا لعمري ما نعرف من العدل و لكن أخبرنياهلل قال المتعلم رحمه

كثيرة مختلفة. و ذلك  و من آمن من أهل األرض إيمانا واحدا و فرائضهملفة من حيث صار إيمان أهل السماء مخت

األولين غير فرائضنا. و إيمان أهل السماء و إيمان األولين و و فرائض ألن فرائض المالئكة غير فرائضنا، و فرائضهم 

إيماننا واحد ألننا آمنا و عبدنا الرب عز و جل وحده و صدقنا جميعا، فكذلك الكفار كفرهم و إنكارهم واحد و 

عزير  يالذمن تعبد؟ يقول اهلل أعبد و إذا سألته عن اهلل قال هو  تلفة، و ذلك ألنك لو سألت اليهوديعبادتهم مخ

من تعبد؟ قال اهلل  مؤمنا باهلل، و إذا سألت النصرانيبهذه الصفة لم يكن  و من كان على مثال البشر، الذيولده و هو 

شئ، و يحيط به شئ، و يلج  فيبطن مريم، يجتن  فيجسد عيسى و  في الذياهلل أعبد، و إذا سألته عن اهلل قال هو 

من تعبد؟ يقول اهلل أعبد فإذا سألته عن اهلل  ا باهلل، و إذا سألت المجوسيمؤمن شئ، و من كان بهذه الصفة لم يكن في

له الشريك و الولد و الصاحبة و من كان بهذه الصفة لم يكن مؤمنا باهلل فجهالة هؤالء كلهم بالرب جل  الذيقال هو 

لؤلؤة  قال أحدهم أنا عنديمثل ثالثة نفر و عال و إنكارهم واحد، و نعوتهم و صفاتهم و عبادتهم كثيرة مختلفة، ك

ذلك. و قال آخر  فيالعالم مثلها، فأخرج حبة من عنب سوداء فحلف أنها لؤلؤة. و خاصم الناس  فيبيضاء ليس 

و قال العالم مثلها، فأخرج سفرجلة فحلف على ذلك و خاصم الناس أنها لؤلؤة.  فيليس  التيرتفعة اللؤلؤة الم عندي

س عليها أنها ، و أخرج قطعة من مدر فجعل يحلف على ذلك، و يخاصم الناعندي لتيا الثالث: اللؤلؤة اليتيمة هي

جتمعت جهالتهم باللؤلؤة ألنه ليس أحد منهم يعرف اللؤلؤة، و صفاتهم كثيرة مختلفة، فتعرف لؤلؤة، و كل هؤالء ا



يصفونه، و أنت تصف  الذين ثنين و إنما يعبدو عبودهم ألنهم يصفون الثالثة و االو ال م بذلك أنك ال تعبد موصوفهم

أعبد ما  معبودك غير معبودهم، و معبودهم غير معبودك و لذلك قال اهلل عز و جل ]قل يا أيها الكافرون الفالواحد 

 تعبدون و ال أنتم عابدون ما أعبد[. 

من أين يكون هؤالء جهاال بالرب ال  وصفت أنه كما وصفت و لكن أخبرني الذيقال المتعلم رحمه اهلل: لقد عرفت 

 يعرفونه و هم يقولون اهلل ربنا؟ 

ذلك ال يعرفونه لقوله تعالى: ]و  فين اهلل ربنا و هم يقولون؛ إنهم يقولون إ الذياهلل عنه: قد أعرف  رضيقال العالم 

يقول تعالى: أكثرهم يقول  لئن سألتهم من خلق السماوات و األرض ليقولن اهلل قل الحمد هلل بل أكثرهم ال يعلمون[

و الحمرة من غير أن يعرف شيئا  ولدته أمه أعمى فيذكر الليل و النهار و الصفرة الذي بغير علم كالصبي هذا القول

سم اهلل تعالى من المؤمنين و هم يقولون ما سمعوا من غير أن يعرفوه، و لذلك من ذلك، و كذلك الكفار قد سمعوا ا

 ين ال يؤمنون اآلخرة قلوبهم منكرة و هم مستكبرون[. قال اهلل تعالى: ]و الذ

عن الرسول أمن قبل اهلل تعالى عرفته، أو تعرف اهلل من قبل  هو كما وصفت لكن أخبرنيقال المتعلم رحمه اهلل: 

يدعوك إلى اهلل  الذيزعمت أنك إنما تعرف الرسول من قبل اهلل فكيف يكون ذلك؟. و الرسول هو  فإنالرسول. 

  تعالى.

: نعم نعرف الرسول من اهلل تعالى ألن الرسول و إن كان يدعو إلى اهلل تعالى، و لم يكن أحد اهلل عنه رضيقال العالم 

ك قال اهلل عز و جل: قلبه التصديق و العلم بالرسول، و لذل فييقول الرسول حق حتى يقذف اهلل  الذييعلم بأن 

ء[ و لو كانت معرفة اهلل من قبل الرسول لكانت المنة على الناس من يشا ]إنك ال تهدي من أحببت و لكن اهلل يهدي

معرفة الرب عز و جل و المنة هلل  فيمعرفة اهلل من قبل الرسول ال من قبل اهلل و لكن المنة من اهلل على الرسول  في



 أن نقول أن العبد ال يعرف شيئا من الخير إال من قبل اهلل. اهلل من التصديق بالرسول بل ينبغيعلى الناس بما عرفهم 

 إنسان واحد؟  فيعن تفسير الوالية و البراءة هل يجتمعان  ل المتعلم رحمه اهلل: قد فرجت عني و لكن أخبرنيقا 

 في ما اجتمعاكراهية على العمل السيء، و ربالرضا بالعمل الحسن، و البراءة هي ال قال العالم رحمه اهلل: الوالية هي

جامعه و توافقه على العمل صالحا و سيئا، و أنت ت يعمل الذينسان واحد، و ربما لم يجتمعا فيه فهو المؤمن إ

و تكره له ذلك، فهذا ما سألت عن الوالية و البراءة  فه و تفارقه على ما يعمل من السيءالصالح و تحبه عليه و تخال

جميع ذلك و  فيكفر ليس فيه شئ من الصالحات، و أنك تبغضه و تفارقه فيه ال الذيإنسان واحد، و  فييجتمعان 

ت تحب كل فإنجتنب القبيح قد عمل بجميع الصالحات و ا الذيتحبه و ال تكره منه شيئا فهو الرجل المؤمن  الذي

 شئ منه، و ال تكره منه شيئا. 

 ؟ما هو عن كفر النعم ما أحسن ما قلت. و لكن أخبرني قال المتعلم رحمه اهلل:

أنكر شيئا من النعم فزعم أنها ليست من  فإنقال العالم رحمه اهلل: كفر النعم أن ينكر الرجل أن تكون النعم من اهلل،  

ن الكفار يعرفون ون نعمة اهلل ثم ينكرونها[ يقول إاهلل فهو كافر باهلل، ألن من كفر باهلل كفر بالنعم، قال اهلل تعالى: ]يعرف

أن الليل ليل، و النهار نهار، و يعرفون الصحة و الغنى، و جميع ما يتقلبون فيه من السعة و الراحة أنها نغمه غير أنهم 

يعرفون نعمة منه النعم، و لذلك قال اهلل تعالى: ] الذييعبدونه؛ و ال ينسبونه إلى اهلل  الذيينسبون ذلك إلى معبودهم 

هلل و نعم ليس كمثله شئ و اهلل المستعان و حسبنا ا الذيتكون من اهلل الواحد  ينكرون أن أي اهلل ثم ينكرونها[

 سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم. )تم العالم و المتعلم( و هلل الحمد. الوكيل. و صلى اهلل على

 



 حنيفة أبيرسالة 

 عالم أهل البصرة البتيإلى عثمان 

 هللا عنهما رضي

 رجاء كذبا و زورا من جهلة أغرار ا يرمى به من اإلالتبري مم في

 

 من أهل الكوفة  بن جرموز، و كانشديد( هو عثمان بن سليمان ت)بفتح ف البتيالمعارف: عثمان  فيقتيبة  ابنقال 

 و قال الذهبي -و هي الثياب الغليظة  يبيع البتوت فنسب إليها ا ه زهرة و كان تقل إلى البصرة، و هو مولى لبنينفا

المشتبه: فقيه  فيو  سم أبيه أسلم و قيل سليمان ا همسلم ثقة إمام و قيل ا ابنالفقيه هو  البتيالميزان عثمان  في

حنيفة بسبع سنوات، و بينهما مكاتبات لم يحفظ لنا التاريخ  أبيبالبصرة قبل وفاة  فيتو  حنيفة ا ه أبيالبصرة زمن 

الفقه  فينفرادات ضت مذاهبهم، و له انقر ه الرسالة، و كان من عظماء مجتهدي هذه األمة، و ممن اها غير هذشيئا من

جرير  ابناإلشراف لكن أهملها  فيالمنذر  ابنمختصره و  في )اختالف العلماء( و أبوبكر الرازي في ذكرها الطحاوي

 اهلل عنه و عن سائر األئمة و نفعنا ببركات علومهم )ز( رضيختالف الفقهاء له، ا في

 

 

 

 

 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

حسام الدين  اإلمامالحمد هلل رب العالمين، و الصالة و السالم على سيدنا محمد و آله و صحبه أجمعين، روى 

ألئمة محمد ، عن شمس الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري، عن حافظ ابن الحجاج السغناقي الحسين بن علي

 عن ضياء الدين بكر بن عبدالجليل المرغيناني أبيبن  الحسن علي أبي، عن برهان الدين بن عبد الستار الكردري

المعين ميمون  أبي، عن قنديبكر محمد بن أحمد السمر  أبي، عن عالء الدين محمد بن الحسين بن ناصر اليرسوخي

 صالح محمد بن الحسين السمرقندي أبي، عن يا يحيى بن مطرف البلخيزكر  أبي، عن فيالنس بن محمد المكحولي

 أبيعن نصير بن يحيى الفقيه، عن  الحسن علي بن أحمد الفارسي أبي، عن بكر البستي أبيسعيد محمد بن  أبيعن 

حنيفة  أبياألعظم  اإلمام، عن يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري أبي اإلمامعن  ،عبداهلل محمد بن سماعة التميمي

 اهلل عنه و عنهم أنه قال: رضي

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

أوصيك بتقوى  يفإنال إله إال هو، أما بعد  الذيأحمد إليك اهلل  يفإن: سالم عليك، البتيحنيفة إلى عثمان  أبيمن 

بت أنه دعاك إلى فيه من نصيحتك، و قد كت الذيكتابك، و فهمت   يبا و جازيا بلغنيباهلل حس فىاهلل و طاعته، و ك

عندنا، كتبت تذكر أنه بلغك أني من  الكتاب بما كتبت حرصك على الخير و النصيحة، و على ذلك كان موضعه

شئ باعد عن اهلل تعالى عذر ألهله، و ال  فيما  و لعمري مؤمن ضال. و أن ذلك يشق عليك أقول: و أني 1المرجئة

                                       
و قد عد المقبلي من غلطات الخواص جعل المرجئ اسما لمن قال: إن صاحب الكبيرة إذا لم يتب تحت المشيئة، و صرف أحاديث ذم  1



و   سلم األمر إال ما جاء به القرآن و دعا إليه محمد صلى اهلل عليه و بتدعوا أمر يهتدى به، و الفيما أحدث الناس و ا

إليك، فاحذر رأيك على  بياهم كتفإنكان عليه أصحابه حتى تفرق الناس، و أما ما سوى ذلك فمبتدع و محدث، 

ثم أخبرك و تخوف أن يدخل الشيطان عليك عصمنا اهلل و إياك بطاعته، و نسأله التوفيق لنا و لك برحمته، نفسك، 

سالم، و سلم، فبعث محمدا يدعوهم إلى اإلصلى اهلل عليه  اأن الناس كانوا أهل شرك قبل أن يبعث اهلل تعالى محمد

 فيبما جاء به من اهلل تعالى؛ و كان الداخل  اإلقرارفدعاهم إلى أن يشهدوا أنه ال إله إال اهلل و حده ال شريك له، و 

حين دعا إليه كافرا  اما ماله و دمه، له حق المسلمين و حرمتهم، و كان التارك لذلك، حر اإلسالم مؤمنا بريئا من الشرك

 فيسالم أو القتل. إال ما ذكر اهلل سبحانه و تعالى اإل فييمان، حالال ماله و دمه، ال يقبل منه إال الدخول بريئا من اإل

ديق. فكان األخذ بها عمال مع اإليمان و أهل الكتاب من إعطاء الجزية، ثم نزلت الفرائض بعد ذلك على أهل التص

لذلك يقول اهلل عز و جل: ]الذين آمنوا و عملوا الصالحات[ و قال: ]و من يؤمن باهلل و يعمل صالحا[ و أشباه 

كن المضيع للعمل مضيعا للتصديق، و قد أصاب التصديق بغير عمل، و لو كان المضيع ذلك من القرآن. فلم ي

عليها من  كانوا  التيسم اإليمان و حرمته و حقه، و رجعوا إلى حالهم وا بتضييعه من انتقلللعمل مضيعا للتصديق ال

العمل.  فيالتصديق. و ال يتفاضلون فيه. و قد يتفاضلون  فيأن الناس ال يختلفون  ختالفهماالشرك. و مما يعرف به ا

يقول اهلل تعالى: ]شرع لكم من الدين ما وصى  هم. و دين أهل السماء و دين الرسل واحد. فلذلكو تختلف فرائض

علم أن موا الدين و ال تتفرقوا فيه[. و اأوحينا إليك و ما وصينا به إبراهيم و موسى و عيسى أن أقي الذيبه نوحا و 

فترض من األعمال، و من أين يشكل ذلك عليك؟ و أنت تسميه باهلل و برسله ليس كالهدى فيما ا التصديق فيالهدى 

                                                                                                                                     
هل الصالة فأخرهم عن الوعيد رأسا، و أما الدخول تحت المشيئة فصريح الكتاب و السنة لفظا المرجئة إلى ذلك و إنما هم من قال: ال وعيد أل

  و معلوم تواترا. ذكر ذلك في )األبحاث( فيكون إرجاء أبي حنيفة محض السنة، و نبزه به على المعنى البدعى محض فرية )ز(.



نما يتعلم ما يجهل. فهل  بما ال يعلم من الفرائض. و هو إكتابه و تسميه جاهال  فيا بتصديقه كما سماه اهلل تعالى مؤمن

يكون الضال عن معرفة اهلل تعالى و معرفة رسوله. كالضال عن معرفة ما يتعلمه الناس و هم مؤمنون؟!، و قد قال اهلل 

حداهما فتذكر إحداهما  بكل شئ عليم[ و قال: ]أن تضل إتضلوا و اهللتعليمه الفرائض: ]يبين اهلل لكم أن  فيتعالى 

من الجاهلين، و الحجة من كتاب اهلل تعالى و السنة على  علتها إذا و أنا من الضالين[ يعني]ف األخرى[، و قال:

ئ و تصديق ذلك أبين و أوضح من أن تشكل على مثلك. أو لست تقول: مؤمن ظالم، و مؤمن مذنب، و مؤمن مخط

يمان، أو يكون ضاال عن الحق اإل في خطأ مهتديا فيه مع هداهمؤمن جائر؟ هل يكون فيما ظلم و أ مؤمن عاص، و

ضاللك القديم، أتظن أنهم عنوا إنك  فييعقوب على نبينا و عليهم السالم ألبيهم إنك ل أخطأه؟، و قول بني الذي

آن عالم، و أعلم أن األمر لو كان كما كتبت به إلينا أن الناس  كفرهم القديم؟ حاشا هلل أن تفهم هذا، و أنت بالقر   فيل

العمل سم( التصديق بينبغي ألهل التصديق أن يستحقوا )ا كانوا أهل تصديق قبل الفرائض ثم جاءت الفرائض، لكان

م إال قبل ذلك(؟. إذا هم لم يستحقوا االسما هم و ما دينهم و ما مستقرهم عندك ) حين كلفوا به، و لم تفسر لي

كان صوابا. لما  عليهم أحكام المسلمين و حرمتهم صدقت. و   زعمت أنهم مؤمنون تجري فإنبالعمل حين كلفوا 

ن قلت بقول من تعنت من أهل و القرآن. و إ النبيبتدعت و خالفت كتبت به إليك. و إن زعمت أنهم كفار فقد ا

صلى اهلل عليه و سلم و أصحابه.  بدعة و خالف للنبيم أن هذا القول البدع و زعمت أنه ليس بكافر و ال مؤمن فاعل

الفرائض كلها  فياهلل عنه أمير المؤمنين. أو أمير المطيعين  رضياهلل عنه أمير المؤمنين و عمر  رضي عليو قد سمى 

كانوا مهتدين و هو يقتلهم؟ و قد كتاب القضية. أو    فيسمى على أهل حربه من أهل الشام مؤمنين يعنون؟، و قد 

سم الباغية عندك؟ فواهلل ما كن الفئتان مهتديتين جميعا، فما اقتتل أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم، و لم تا

سم ما اأعلم من ذنوب أهل القبلة ذنبا أعظم من القتل ثم دماء أصحاب محمد عليه الصالة و السالم خاصة. ف



هتديان جميعا ابتدعت. و إن زعمت أنهما ضاالن جميعا زعمت أنهما م فإنين عندك؟ و ليسا مهتديين جميعا الفريق

 كتبت به إليك.   الذيقلت اهلل أعلم أصبت. تفهم هذا  فإنلت أن أحدهما مهتد فما اآلخر؟! ن قابتدعت و إ

 فيأهل القبلة مؤمنون لست أخرجهم من اإليمان بتضييع شئ من الفرائض. فمن أطاع اهلل تعالى أقول:  و اعلم أني

لها مع اإليمان كان من أهل الجنة عندنا، و من ترك اإليمان و العمل كان كافرا من أهل النار، ومن أصاب الفرائض ك

 فإناإليمان و ضيع شيئا من الفرائض كان مؤمنا مذنبا، و كان هلل تعالى فيه المشيئة إن شاء عذبه و إن شاء غفر له، 

ختالف أصحاب رسول نبا يغفر. و إني أقول فيما مضى من اتضييعه شيئا فعلى ذنب يعذبه. و إن غفر له فذ عذبه على

أهل القبلة ألنه أمر أصحاب رسول  فياهلل صلى اهلل عليه و سلم فيما كان بينهم: اهلل أعلم. و ال أظن هذا إال رأيك 

ن هذا رباح و نحن نصف له هذا: إ أبيأخوك عطاء بن  1لسنة و الفقه. زعماهلل صلى اهلل عليه و سلم و أمر )حملة( ا

عمر( على هذا. و زعم سالم  ابنو أنه فارق ) أمر أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم. و زعم أخوك نافع هذا

عمر  بنو سلم. و زعم أخوك نافع أن هذا أمر عبداهلل أصحاب محمد صلى اهلل عليه  عن سعيد بن جبير: هذا أمر

 عنهما: إن هذا أمره. و قد بلغني عن اهلل رضيعباس  ابنأيضا عبدالكريم عن طاوس عن  اهلل عنهما و زعم ذلك رضي

ر الطائفتين مؤمنين جميعا. و زعم ذلك أيضا عم عالى عنه حين كتب القضية أنه يسمياهلل ت رضيطالب  أبيبن  علي

علمه ولده. و هذا كتابا ثم أنشأ ي في وانك فيما بلغني عنك. ثم قال: ضعوا ليخبن عبدالعزيز كما رواه من لقيني من إ

ا تعلمون علم أن أفضل ما علمتم و مالى. فكان بمكان من المسلمين. و اه جلساؤك رحمك اهلل تعيأمرهم بتعليمه. علي

 أن يتعلموها.  الناس السنة و أنت ينبغي لك أن تعرف أهلها الذين ينبغي

                                       
  هنا بمعنى القول الحق بقرينة المقام. و هو من األضداد فيعين المقام المراد. فكل هؤالء ال يرون نفي اإليمان عن مرتكب الكبيرة )ز( و الزعم  1



سم؟ و لكنهم أهل العدل و البدع بهذا اال دل و سماهم أهلفما ذنب قوم تكلموا بع 1من اسم المرجئة ما ما ذكرتو أ

ن و دعوت إليه الناس فوافقوك عليه أما يهجن عدال ل أهل السنة؛ و إنما هذا اسم ساهم به أهل شنآن، و لعمري

ذلك ما أخذت به من أهل العدل، ثم إنه  سم بدعة، فهل يهجنالبتة، فلو فعلوا ذلك كان هذا االسميتهم أهل شنآن 

ن أشكل عليك شئ أجبتك بها فيما كتبت به ؛ ثم إ التيلوال كراهية التطويل و أن يكثر التفسير لشرحت لك األمور 

اهلل المستعان. ال خيرا و  اء اهلل تعالى، ثم ال آلوك و نفسيأجبك فيه إن ش أدخل عليك أهل البدع شيئا فأعلمنيأو 

بسالمتك و حاجتك؛ رزقنا اهلل منقلبا كريما و حياة طيبة؛ و سالم اهلل عليك و رحمة اهلل و بركاته و  ب إليتدع الكتا

 الحمد هلل رب العالمين و صلى اهلل على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين.

                                       
 و عد من جعل مرتكب الكبيرة تحت مشيئة اهلل إن شاء عفا عنه و إن شاء عذبه بها من أهل الضالل ال يكون إال من المعتزلة أو الخوارج أو  1

من سار سيرهم و هو غير شاعر و قدروي ابن أبي العوام الحافظ عن إبراهيم بن أحمد بن سهل الترمذي عن القاسم بن غسان المروزي القاضي م

ار بن عن أبيه عن محمد بن يعلى زنبور عن أبي حنيفة )ح( قال إبراهيم ثنا عبدالواحد بن أحمد الرازي بمكة ثنا موسى بن سهل الرازي أنبأنا بش

منون ثم يراط عن أبي حنيفة: دخلت أنا و علقمه بن مرثد على عطاء بن أبي رباح فقلنا له يا أبا محمد إن ببالدنا قوما يكرهون أن يقولوا إنا مؤ ق

من أهل  قاال: قال عطاء: و لم ذاك؟ قال يقولون إن قلنا نحن مؤمنون قلنا نحن من أهل الجنة فقال عطاء فليقولوا نحن مؤمنون و ال يقولون نحن

الجنة فإنه ليس من ملك مقرب و ال نبي مرسل إال و هلل عز و جل عليه الحجة إن شاء عذبه و إن شاء غفر له ثم قال عطاء: يا علقمة إن 

نا أصحابك كانوا يسمون أهل الجماعة حتى كان نافع بن األزرق فهو الذي سماهم المرجئة قال القاسم قال أبي و إنما سماهم المرجئة فيما بلغ

ن بر تقي أنه كلم رجال من أهل السنة فقال له أين تنزل الكفار في اآلخرة؟ قال: النار. قال: فأين تنزل المؤمنين قال: المؤمنون على ضربين: مؤم

ال أنزله و لكني فهو في الجنة. و مؤمن فاجر ردئ فأمره إلى اهلل عز و جل إن شاء عذبه بذنوبه و إن شاء غفر له بإيمانه. قال: فأين تنزله؟ قال: 

تكب أرجئ أمره إلى اهلل عز و جل. فقال: فأنت مرجئ ا هـ فمن سمى أهل السنة بالمرجئة فقد تابع نافع بن األزرق الخارجي الذي يرى تخليد مر 

 الكبيرة في النار. )ز(.

 



 حنيفة أبيمطيع عن  أبيو يليها الفقه األبسط رواية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفقه األبسط

 حنيفة أبيمطيع عن  أبيرواية 

 هللا عنهما رضي

 

حنيفة عن أبيه، و  أبيمطيع عرف بالفقه األبسط تميزا له عن الفقه األكبر رواية حماد بن  أبيو هو الفقه األكبر رواية 

و هشام بن حسان و عنه أحمد بن منيع عون  ابنحدث عن  أبيصاحب  طيع هو الحكم  بن عبداهلل البلخيروايه أبوم

عالمة كبير الشأن و لكنه  فقه به أهل تلك الديار قال الذهبي كان بصيرا بالرأيبن سالم الصفار و جماعة تو خالد 

يرمونه باإلرجاء و له لدينه و علمه اهـ و طال كالم النقلة فيه المبارك يعظمه و يج ابنضبط األثر و كان  فيرواه 

 راجع الميزان التجهم و الرأي

 و ثمانين سنة تغمده اهلل برضوانه )ز(.هـ عن أربع  499سنة  فيتو 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 على سيدنا محمد و آله و صحبه أجمعين.  الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم

 . قال أخبرنا أبوأحمد السمرقندي بنبكر عالء الدين محمد  أبي. عن أبوبكر محمد بن محمد الكاساني اإلمامروى 

قال المقلب بالفضل.  عبداهلل الحسين بن علي الكاشغري أخبرنا أبو فيالنس مون بن محمد المكحوليالمعين مي

الحسن علي بن أحمد الفارسي  أبيبن الحسن بن محمد الغزال عن  أخبرنا أبو مالك نصران بن نصر الختلي عن علي

يقول: سألت أبا حنيفة النعمان بن ثابت  يأبا مطيع الحكم بن عبداهلل البلخيحيى الفقيه. قال سمعت  حدثنا نصير بن

أحدا من  فيبذنب. و ال تنفقال: أن ال تكفر أحدا من أهل القبلة  1ى عنه و عنهم عن الفقه األكبراهلل تعال رضي

ك لم يكن صابك لم يكن ليخطئك. و أن ما أخطأنكر و تعلم أن ما أميمان. و أن تأمر بالمعروف. و تنهى عن الاإل

ون أحد، و أن ترد أمر أحدا د صلى اهلل عليه و سلم. و ال توالي تتبرأ من أحد من أصحاب رسول اهللليصيبك. و ال 

 إلى اهلل تعالى.  عثمان و علي

يتفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له األحكام و ألن  فيالدين أفضل من الفقه  فياهلل عنه: الفقه  رضي أبو حنيفةو قال 

 من أن يجمع العلم الكثير. 

 عن أفضل الفقه.  مطيع: قلت فأخبرني بوقال أ

                                       
ما يقوم االعتقاد و العمل و الخلق عند أبي  يريد به العلم المتعلق بتصحيح االعتقاد. و هو أفضل الفقه عنده، و الفقه على إطالقه يشمل 1 

 حنيفة، و لذا يعرف الفقه بأنه معرفة النفس ما لها و ما عليها )ز(

 



 تفاقها. ى و الشرائع و السنن و الحدود و اختالف األمة و ا: أن يتعلم الرجل اإليمان باهلل تعالأبو حنيفةقال 

 عن اإليمان.  أخبرنيقال: ف

الدين ما هو؟ قال  عن اهلل عنهما أخبرني رضيعمر  بنعلقمة بن مرثد عن يحيى بن يعمر قال قلت ال : حدثني1فقال

طلق بي إلى شيح فأقعدني إلى جنبه فإنعن اإليمان ما هو؟ قال: فأخذ بيدي  لت: فأخبرنيفتعلمه. ق عليك باإليمان

اهلل صلى اهلل عليه و سلم  عن اإليمان كيف هو؟ فقال و الشيخ كان ممن شهد بدرا مع رسول فقال: إن هذا يسألني

خل علينا رجل حسن اللمة إذ د اهلل عليه و سلم و هذا الشيخ معي صلى جنب رسول اهللعمر كنت إلى  ابنقال 

رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فقال: يا رسول  فوقف بين يديما نحسبه من رجال البادية فتخطى رقاب الناس متعم

كتبه و رسله و اليوم عبده و رسوله و تؤمن بمالئكته و   ااهلل ما اإليمان؟ قال: شهادة أن ال إله إال اهلل و أن محمد

ا من تصديقه رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم مع ناآلخر و القدر خيره و شره من اهلل تعالى. فقال: صدقت، فتعجب

كاة و صوم رمضان و حج الز  فقال: يا رسول اهلل: ما شرائع اإلسالم؟ فقال: إقام الصالة و إيتاءجهل أهل البادية. 

رسول اهلل صلى اهلل  ا لقوله بتصديقهنغتسال من الجناية. فقال: صدقت. فتعجبو االالبيت لمن استطاع إليه سبيال 

ه يراك. فإنلم تكن تراه  فإنهلل كأنك تراه حسان؟ قال: أن تعمل علمه: فقال: يارسول اهلل و ما اإلعليه و سلم كأنه ي

ائل. ثم مضى فلما توسط الناس الس فقال صدقت. فقال يا رسول اهلل متى الساعة؟ فقال: ما المسئول عنها بأعلم من

 .2يل أتاكم ليعلمكم معالم دينكمصلى اهلل عليه و سلم: إن هذا جبر  النبيره. فقال لم ن

قال نعم إذا أقر بهذا فقد أقر بجملة  ستيقن بهذا و أقر به فهو مؤمن؟حنيفة رحمه اهلل فإذا ا بيقال أبو مطيع: قلت أل

                                       
 و ألبي حنيفة أسانيد في هذا الحديث منها روايته عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. )ز(  1 

 ليس هذا موضع سردها )ز( ورد حديث جبريل على ألفاظ مختلفة متقاربة في المعنى و 2 



ه كفر لقوله تعالى: ]خالق  فإن: من خالق هذا؟ قال ذا أنكر بشئ من خلقه فقال ال أدريسالم و هو مؤمن. فقلت: إاإل

ه فإنلو قال. ال أعلم أن اهلل فرض علي الصالة و الصيام و الزكاة  كل شئ[. فكأنه قال: له خالق غير اهلل، و كذلك

عليكم الصيام[ و لقوله تعالى: ]فسبحان قد كفر. لقوله تعالى: ]أقيموا الصالة و آتوا الزكاة[ و لقوله تعالى: ]كتب 

من بهذه قال: أؤ  فإنو عشيا و حين تظهرون[ السماوات و األرض  فياهلل حين تمسون و حين تصبحون و له الحمد 

لتفسير. قلت له: لو أقر ا فيه ال يكفر، ألنه مؤمن بالتنزيل و مخطئ فإن اآلية، و ال أعلم تأويلها و ال أعلم تفسيرها

سالم قر بالكتاب و ال بشئ من شرائع اإلأرض الشرك و ال يعلم شيئا من الفرائض و الشرائع و ال ي فيالم سبحملة اإل

قلت له: و لو لم يعلم  1يمان فمات أهو مؤمن؟ قال: نعمإال أنه مقر باهلل تعالى و باإليمان و ال يقر بشئ من شرائع اإل

عن اإليمان، قال: أن تشهد  حنيفة: أخبرني بيت ألهو مؤمن. قل يمان فمات، قال:مل به إال أنه مقر باإلشيئا و لم يع

أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له و تشهد بمالئكته و كتبه و رسله و جنته و ناره و قيامته و خيره و شره و تشهد أنه 

له: أرأيت أن أقر  صائرون إلى ما خلقوا له، و إلى ما جرت به المقادير فقلت لم يفوض األعمال إلى أحد، و الناس

ن شئت لم أؤمن لقوله تعالى، ]فمن شاء فليؤمن و من شاء ال: المشيئة إلى أن شئت آمنت و إبهذا كله لكنه ق

يذكرون إال أن يشاء نه تذكرة فمن شاء ذكره و ما ه، أال ترى إلى قوله تعالى ]كال إزعم فيفليكفر[. فقال: كذب 

]فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر[ هذا وعيد،  و قوله تعالى 2ما تشاءون إال أن يشاء اهلل[ اهلل[. و قال تعالى: ]و

                                       
رك به[ و يعني حيث لم يبلغه الشرع في دار الشرك، و أما اإليمان باهلل فدليل العقل كاف في وجوبه عنده قال اهلل تعالى ]إن اهلل ال يغفر أن يش 1

  لم يقيد ذلك بزمان و ال مكان، و أما األحكام فال يعذب بها إال بعد تبليغها )ز(

الحكيم الخبير خلق العبد شائيا مختارا في أفعاله التكليفية، و شمول المشيئة األزلية لتلك األفعال ال يخرجها عن كونها و من مقتضى حكمة 2  

سعها[ و اختيارية لتعذر أنقالب الحقائق و قد دلت النصوص على اختيار العبد و شمول المشيئة األزلية قال اهلل تعالى ]ال يكلف اهلل نفسا إال و 

تشاءون إال أن يشاء اهلل[ و هذا هو وجه الجمع بين النصوص؛ و قد سأل أبو حنيفة زيد بن علي الشهيد أقدر اهلل المعاصي؟ فقال: قال ]و ما 



م يرد به تنزيلها قلت له إن قال إن أصابتني مصيبة تأويلها و ل في و بهذا لم يكفر، ألنه لم يرد اآلية، و إنما أخطأ

اهلل بها أيكفر؟ قال: ال  ( ليست هي مما ابتالني)فسئلت( أهي مما ابتالني اهلل بها أو هي مما اكتسبت )أجبت قائال

أي بذنبك  -حسنة فمن اهلل و ما أصابك من سيئة فمن نفسك[  قلت و لم؟ قال: ألن اهلل تعالى قال ]ما أصابك من

ن ]يضل م و قال تعالى -أي بذنوبكم  -و ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم[ و قال ] -و أنا قدرته عليك 

مؤمن و بين ال قوله ]يحول بين المرء و قلبه[ أي التأويل، و معنى فيال أنه أخطأ من يشاء[، قال إ دييشاء و يه

 يمان. الكفر، و بين الكافر و اإل

بعينها تصلح ألن يعمل بها الطاعة و هو  يعمل بها العبد المعصية هي التيستطاعة رحمه اهلل: إن اال أبو حنيفةقال 

 الطاعة دون المعصية. قلت: فإن فيحدثها اهلل تعالى فيه و أمره أن يستعملها أ التيستطاعة اال 1صرف فيمعاقب 

قال: اهلل تعالى لم يجبر عباده على ذنب ثم يعذبهم عليه فماذا نقول له؟ قال: قل له: هل يطيق العبد لنفسه ضرا و 

قال:  فقل له: هل خلق اهلل الشر؟ فإن ية.الضر و النفع ما خال الطاعة و المعص فيقال: ال ألنهم مجبورون  فإننفعا؟ 

نعم، خرج من قوله و إن قال: ال، كفر لقوله تعالى ]قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق[ أخبر أن اهلل تعالى خالق 

 ل ]هويقو  قلنا نعم، يقول: أليس اهلل تعالى اهلل شاء الكفر و شاء اإليمان، فإنقال: ألستم تقولون إن  فإنالشر. قلت 

و  تقوى و أهل المغفرة[ نقول نعم، فيقول أهو أهل الكفر؟ فما نقول له؟ قال: نقول هو أهل لمن يشاء الطاعةأهل ال

ية على اهلل من قال: إن اهلل تعالى لم يشأ أن يقال عليه الكذب. فقل له: الفر  ليس بأهل لمن يشاء المعصية. فإن
                                                                                                                                     

 أفيعصى قهرا؟! و التقدير و المشيئة و العلم متواردة عليها، و التقدير و المشيئة على وفق العلم )ز(

 

 االستطاعة هو مدار التكليف و قد جعله اهلل بيد العبد المكلف فال جبر عنده )ز( و صرف 1 

 



الم أم ال؟ كقال: اهلل. فقل: الكفر من ال ألسماء كلها؟ فإنمن علم آدم اقال: نعم. فقل  الكالم و المنطق أم ال؟ فإن

نطقهم رك من النطق، و لو شاء اهلل لما أقال اهلل. خصموا أنفسهم، ألن الش فإنقال: نعم. فقل: من أنطق الكافر؟  فإن

اء شرب و أكل و إن شاء لم يأكل، و إن ش قال: إن الرجل إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل، و إن شاء فإنبه. قلت 

قال  فإنالغرق؟  أن يعبروا البحر و قدر على فرعونإسرائيل  قال: فقل له: هل حكم اهلل على بنيإن شاء لم يشرب. 

فإن قال: نعم فقد كفر، و طلب موسى و أن ال يغرق هو و أصحابه؟  فينعم، قل له: فهل يقع من فرعون أن ال يسير 

  . نقض قوله السابق.إن قال: ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القدر فيباب 

 

اهلل عنه: حدثنا حماد  رضي أبو حنيفةبن أحمد عن نصير بن يحيى قال سمعت أبا مطيع يقول: قال  1قال حدثنا علي

اهلل عنهم قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم )إن خلق أحدكم يجمع  رضيعن إبراهيم، عن عبداهلل بن مسعود 

ملكا يكتب عليه رزقه و أجله و ثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث اهلل إليه بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم علقة م في

ال ذراع فيسبق عليه النار حتى ما يكون بينه و بينها إال إله غيره إن الرجل ليعمل عمل أهل  الذيأم سعيد، و  شقي

ال ما يكون بينه و بينها إالجنة حتى فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت فيدخلها، و إن الرجل ليعمل بعمل أهل الكتاب، 

 ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيدخلها(.

على الجماعة هل ترى ذلك؟ قلت: فما تقول فيمن يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك ناس فيخرج  

فريضة واجبة، فقال: عن المنكر، و هذا  و رسوله باألمر بالمعروف و النهي . قلت: و لم؟ و قد أمر اهلل تعالىقال: ال

نتهاب ماء و استحالل المحارم و اهو كذلك لكن ما يفسدون من ذلك يكون أكثر مما يصلحون، من سفك الد

خرى بغت إحداهما على األ فإنفأصلحوا بينهما  قتتلواعالى: ]وإن طائفتان من المؤمنين ااألموال؟ و قد قال اهلل ت

قبل و إال  فإنقلت: فنقاتل الفئة الباغية بالسيف؟ قال: نعم. تأمر و تنهى  إلى أمر اهلل[ تبغي حتى تفيء التيفقاتلوا 

عليه الصالة و السالم: )ال يضركم جور من جار و  النبيجائرا، لقول  اإلمامقاتلتها، فتكون مع الفئة العادلة و إن كان 

خوارج. الخوارج المحكمة؟. قال هم أخبث ال في. قلت له: ما تقول 2عدل، لكم أجركم و عليه وزره( ال عدل من

                                       
  هو الفارسي شيخ شيخ الختلي في السند )ز(  1 

  و في هذا المعنى أحاديث كثيرة لكن هذا اللفظ لم أجده فلعله رواية بالمعنى )ز(   2



و عمر بن عبدالعزيز. قلت:  األئمة من أهل الخير: علي . و لكن نقاتلهم على ما قاتلهمقلت له: أنكفرهم؟ قال: ال

 اهلل عنه حين دخل مسجد دمشق رضيمامة أ أبيالخوارج يكبرون و يصلون و يتلون القرآن أما تذكر حديث  فإن

أن  غالب هؤالء ناس من أهل أرضك فأحببتيا أبا  غالب الحمصي بياس من الخوارج فقال ألس نو فإذا فيه رؤ 

 فيأمامة  و أبو -لسماءأعرفك من هؤالء، هؤالء كالب أهل النار هؤالء كالب أهل النار و هم شر قتلى تحت أديم ا

قول لهم ما أسمع قال: أوالء يقول نت تما يبكيك؟ إنهم كانوا مسلمين و أ غالب يا أبا أمامة فقال أبو -ذلك يبكى 

سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما  يض وجوه و تسود وجوه فأما الذين ااهلل تعالى فيهم: ]يوم تب

تقوله برأيك أم سمعته من  هلل هم فيها خالدون[ قال له: أشئرحمة ا فيبيضت وجوههم فا كنتم تكفرون و أما الذين

ال مرة أو مرتين أو ثالث مرات إلى سبع مرات لما قال: إني لو لم أسمعه منه إ  عليه و سلمرسول اهلل صلى اهلل

غاروا ثم وارج إذا خرجوا و حاربوا و أنعم اهلل تعالى عليهم. قلت: الخكفر الخوارج كفر النعم، كفر بما أحدثتكموه. ف

ال غرامة عليهم بعد سكون الحرب، و ال حد عليهم، و الدم كذلك ال قصاص فيه.  صالحوا هل يتبعون بما فعلوا؟ قال

اهلل عنه فاجتمعت  رضيقتل عثمان  فيجاء أنه لما وقعت الفتنة بين الناس  الذيقلت: و لم ذلك؟ قال: للحديث 

تأويل فال حد عليه، و اهلل عنهم على أن من أصاب دما بتأويل فال قود عليه، و من أصاب فرجا حراما ب رضيالصحابة 

من أصاب ماال بتأويل فال تبعة عليه إال أن يوجد المال بعينه فيرد إلى صاحبه. قلت: قال قائل: ال أعرف الكافر كافرا. 

فما  أين مصير الكافر؟ قال هو جاحد لكتاب اهلل تعالى و هو كافر. قلت له: قال: ال أدري فإنقال: هو مثله. قلت 

إيمانه، قلت: فهل بين الكفر و اإليمان منزلة  فيله: أمؤمن أنت؟ قال: اهلل أعلم، قال: هو شاك رجال قيل  تقول لو أن

إيمانه، قلت: لم؟ قال  فيإال النفاق و هو أحد الثالثة، إما مؤمن أو كافر أو منافق، قال: ال، ليس بمنافق من يشك 

جبل  بنو كان من أصحاب معاذ  -لك د: حدثنى حماد عن حارث بن مامسعو  ابنجبل و  بنلحديث صاحب معاذ 



خرة خير ما يبكيك يا حارث؟ قال: ما يبكيني موتك، قد علمت أن اآلفلما حضره الموت بكى قال معاذ  األنصاري

لك من األولى، لكن من المعلم بعدك؟ و يروى من العالم بعدك؟ قال: مهال و عليك بعبداهلل بن مسعود فقال له 

إلى أصحاب عبداهلل بن حذر زلة العالم، قال: فمات معاذ و قدم الحارث الكوفة ثم قال: ا أوصني فأوصاه بما شاء اهلل

ك حق لكل مؤمن سمعه أن يجيبه فنظروا إليه و قالوا: إنبالصالة فقال الحارث: قوموا إلى هذه الدعوة،  مسعود فنودي

فقال للحارث مثل قولهم فنكس الحارث  ل له ذلك،لمؤمن، فتغامزوا به، فلما خرج عبداهلل قي لمؤمن، قال: نعم إني

مسعود، فقال له إنك لمؤمن قال نعم قال فنقول إنك من أهل الجنة،  ابنرأسه و بكى و قال: رحم اهلل معاذا فأخبر به 

أن أحذر زلة العالم و األخذ بحكم المنافق، قال فهل من زلة رأيت؟ قال: نشدتك  ه أوصانيفإنقال رحم اهلل معاذا 

السر  فيالسر و العالنية، و كافر  فيصلى اهلل عليه و سلم كان و الناس يومئذ على ثالث فرق مؤمن  النبي باهلل أليس

 فيمؤمن  يفإنذ ناشدتنى باهلل العالنية فمن أي الثالث أنت؟ قال: أما أنا فإ فيالسر و مؤمن  فيو العالنية و منافق 

فرحم اهلل معاذا. قلت  السر و العالنية. قال: فلم لمتني حيث قلت: إني لمؤمن قال: أجل هذه زلتي فادفنوها علي

قال: و المؤمن من يدخل الجنة من أهل الجنة؟ قال: كذب. ال علم له به.  حنيفة رحمه اهلل فمن قال إني بيأل

من رحمة  ار؟ قال، كذب ال علم له به قد أيسن أهل النقال. أنه م فإنالنار باألحداث. قلت:  فييمان فيعذب باإل

نه كإيمان إيمانه قلت: أيكون إيما فيأن يقول، أنا مؤمن حقا، ألنه ال يشك  رحمه اهلل ينبغي أبو حنيفة، قال اهلل تعالى

يه و سلم صلى اهلل عل النبيحديث حارثة أن  ه مؤمن حقا قال فحدثنيفإنقلت و إن قصر عمله  1المالئكة؟ قال، نعم

حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ فقال، لكل حق  فإننظر ما تقول بحت؟ قال، أصبحت مؤمنا حقا، قال اقال له: كيف أص

                                       
فالتفاضل بينهم باألعمال التي  للنقيض أصال فيكون إيمان المؤمنين على حد سواءحتمال ان هو العقد الجازم ال يمكن فيه امهما كان اإليم  1

  )ز( من كمال اإليمان و أما من جعل العمل ركنا من اإليمان فال يمكنه التملص مما وقع فيه الخوارج أو المعتزلة نعوذ باهلل من سوء المنقلب هي



أهل الجنة  أنظر إلى ت نفسى عن الدنيا حتى أظمأت نهاري و أسهرت ليلي، فكأني أنظر إلى عرش ربي، و كأنيفعز 

هلل صلى اهلل عليه و سلم، أصبت فالزم، ادون فيها، فقال رسول اأنظر إلى أهل النار حين يتع يتزاورون فيها، و كأني

 إلى حارثة ثم قال يا رسول اهلل ادع اهلل لي لزم، ثم قال من سره أن ينظر إلى رجل نور اهلل تعالى قلبه فلينظرأصبت فا

أقوام يقولون ال يدخل المؤمن النار قال ال يدخل النار إال كل مؤمن، ل بالشهادة فدعا له بها فاستشهد قلت فما با

قال لقوله تعالى ]فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باهلل وحده و  قلت، و الكافر؟ قال هم يؤمنون يومئذ، قلت، و كيف ذلك؟ 

يفة رحمه اهلل، من قتل نفسا حن قال أبو -اآلية  -هم لما رأوا بأسنا[ كفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمان

، و بغير حق أو سرق أو قطع الطريق أو فجر أو فسق أو زنى أو شرب الخمر أو سكر فهو مؤمن فاسق، و ليس بكافر

 حنيفة رحمه اهلل: من آمن بجميع ما يؤمن به إال أنه النار و يخرجهم منها باإليمان؛ قال أبو فيإنما يعذبهم باألحداث 

لقوله تعالى ]و الذين كفروا لهم نار جهنم ال  عيسى أمرسالن هما أم غير مرسلين فهو كافر، وال أعرف موسى  قال:

حنيفة رحمه  يقضى عليهم فيموتوا[ و قال ]و لهم عذاب الحريق[ و قال اهلل تعالى: ]و لهم عذاب شديد[. قال أبو

لنار فهو مثلهم. قلت فأخبرني عمن يؤمن و من ا المسيب أنه قال: من لم ينزل الكفار منزلهم بنعن سعيد  اهلل: بلغني

مشيئة اهلل تعالى إن شاء  فيإيمانه شيئا؟ قال: هو  يعمل شيئا من هذه األعمال هل يغنيو ال يصوم و ال  ال يصلي

بعض أهل العلم أن  حدثني :أبو حنيفةعذبه و إن شاء رحمه. و قال: من لم يجحد شيئا من كتابه فهو مؤمن. قال 

و يصوم و  سأله شاب فقال. ما تقول فيمن يصليجتمعوا إليه و اهلل عنه لما قدم مدينة حمص ا ضير بن جبل  معاذ

النار قال، اهلل و رسوله؟ قال هذا له  فيزكاته غير أنه يشك  سبيل اهلل تعالى و يعتق و يؤدي فييحج البيت و يجاهد 

زكاته غير أنه مؤمن باهلل و رسوله؟. قال أرجو له و  ال يصوم و ال يحج البيت و ال يؤديو  فما تقول فيمن ال يصلي



 مع اإليمان شئ. ثم 2مع الشك عمل فكذلك ال يضر 1با عبدالرحمن كما أنه ال ينفعأخاف عليه. فقال الفتى؟ يا أ

  3الوادي أحد أفقه من هذا الفتى فيهذا  في مضى الفتى، فقال معاذ ليس

. ان الجائر، و ال تكن مع أهل البغيال بالكفر. و كن مع الفئة العادلة و السلط حنيفة: فقاتل أهل البغي بالبغي قال أبو

كانت الجماعة باغية   نم أيضا صالحين يعينونك عليهم، و إفيه فإنأهل الجماعة فاسدون ظالمون.  فيكان   فإن

واسعة  رضي]إن أقال أيضا: و  [خرج إلى غيرهم. قال اهلل تعالى: ]ألم تكن أرض اهلل واسعة فتهاجروا فيهافاعتزلهم و ا

 فاعبدون[.  فإياي

 اهلل تعالى عنهم. قال قال رسول اهلل صلى اهلل رضيمسعود  ابنرحمه اهلل: حدثنا حماد عن إبراهيم عن  أبو حنيفةقال 

يرها فاعبد بها ربك(. و قال أرض فلم تطق أن تغيرها فتحول عنها إلى غ في عليه و سلم: )إذا ظهرت المعاصي

عن رجل من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم: )من تحول من أرض يخاف الفتنة  4حدثني بعض أهل العلم
                                       

قذ من الخلود في النار بدليل السياق فال ينتفع الشاك في اهلل و رسوله بعمل من األعمال في و المنفي النفع الخاص هنا، و هو النفع الذي ين   1

  إنقاذه من الخلود في النار. و لذا بت في الشاك أنه في النار، و الشك الالحق يهدم الطاعة السابقة )ز(.
فاقد الرجاء يائسا من لرجاء بدليل السياق أيضا فال يكون المؤمن و كذا المراد من الضرر المنفي هنا هو الضرر الخاص، و هو الضرر المزيل ل  2

قترف من ذنب ما دام مؤمنا و هو المراد بقول معاذ )أرجو له و أخاف عليه( حيث لم يبت بدخوله في النار مرجئا أمره إلى اهلل و لو لم العفو بما ا

اق في قييد المطلق بقرائن السياق و السين كالمه متناقضا فحاشاه من ذلك، و تإال كا يكن مراد الفتى هذا لما أثنى عليه معاذ رضي اهلل عنه، و

  غاية الكثرة في اللسان العربى المبين و أما اإليمان الالحق فيجب العصيان السابق )ز(
رضي اهلل عنه؛ راجع مسند  ، عن معاذن عبدالرحمن عن أبي مسلم الخوالنيعن أبي حنيفة عن الحارث ب و في هذا المعنى ما أخرجه الحارثي  3

( في أواخر الكتاب في مرويات أبي حنيفة عن الحارث بن عبدالرحمن من شيوخه و مثله في 4910في مكتبة األزهر في الحديث )رقم  الحارثي

  و هو مطبوع )ز(. صر مسند الحصكفي لمحمد عابد السنديأوائل مخت

بي مجهول فليحرر )ز(فهو مجهول كما أن الصحا   4  



 فيها إلى أرض ال يخافها فيها كتب اهلل له أجر سبعين صديقا(.

ال أنه على العرش. و ال أدرى و كذا من ق 1األرض فقد كفر فيالسماء أو  في حنيفة: من قال ال أعرف ربي قال أبو

ألن األسفل ليس من وصف الربوبية و  1عالى يدعى من أعلى ال من أسفلو اهلل ت 2األرض فيالسماء أو  فيالعرش أ

                                       
ن يكون له تعالى مكان فكان مشركا(، و يدل الليث السمرقندي بقوله )ألنه بهذا القول يوهم أ و لم يذكر في المتن وجه كفره فبينه الشارح أبو 1

عالى و تعلى ذلك ما سيجئ في المتن: )قلت: أرأيت لو قيل أين اهلل تعالى؟ يقال له: كان اهلل تعالى و ال مكان قبل أن يخلق الخلق، و كان اهلل 

مما يدل على ذلك أيضا قول الطحاوي في  لم يكن أين و ال خلق و ال شئ، و هو خالق كل شئ( يعنى فال تتصور األينية إال في الحادث. و 

عتقاد أهل السنة و الجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة و أبي يوسف و محمد بن الحسن رحمهم اهلل(: )و من لم يتوق كتابه )بيان ا

، في و التشبيه، زل و لم يصب التنزيه. فإن ربنا جل و عال موصوف بصفات الوحدانية. منعوت بنعوت الفردانية. ليس في معناه أحد من البريةالن

سائر المبدعات اهـ(. و هذا جلي واضح مستغن تعالى عن الحدود و الغايات. و األركان و األعضاء و األدوات. و ال تحويه الجهات الست ك

هو من  المطبوع حديثا. و مام( للعالمة كمال الدين البياضييضاح و بسط القول في ذلك في الكتاب )إشارات المرام من عبارات اإلعن اإل

  عتقاد أهل السنة و الجماعة على مذهب أئمتنا رضي اهلل عنهم )ز(.أحسن ما نشر إلى اآلن في ا

ال أقول بهذه اآلية و ستوى. فإن قال اهلل تعالى الرحمن على العرش اي الليث فهو ]ق. و أما لفظ نسخة أبو هذا لفظ نسخة العالمة البياضي  2

ه أين العرش في السماء أم في األرض فقد كفر أيضا[. و لم يذكر في المتن هنا أيضا وجه كفر هذا القائل في النسختين فبين لكن ال أدري

أن العرش  في الحقيقة ألنه إذا قال ال أدري قوله: )و هذا يرجع إلى المعنى األولالليث ب ( من إشارات المرام و بينه أبو200في )ص  البياضي

الليث في الرد على الكراهية و سائر المشبهة  جوب تنزيهه عنه. ثم أفاض أبوال يكون منزها هلل عن المكان مع و في السماء أم في األرض( ف

رواية هذا  سم الصفار عن نصير بن يحيى البلخيعن أبي القا على أبي جعفر الهندوانيهذا تخرج  الليث القائلين بإثبات المكان له تعالى، و أبو

هـ. و بعد مائة سنة من هذا التاريخ ترى ينجم بين  151الليث هذا توفي سنة  الكتاب بسنده المعروف بين أهل العلم سلفا و خلفا. و أبو

غيرهما. يضمنها  يؤلف لهم كتابا سماه )الفاروق( و كتابا سماه )ذم الكالم( وسالم. و يلقبه شركاؤه في الضالل بشيخ اإل الحشوية شخص جرئ

واطئ  ب )أن اهلل سبحانه قال للجبال إنيعن كع هال. و هو الذي ال يتحاشى أن يرويروايات طامة. و آراء سخيفة للغاية يفتن بها كثيرا من الج

)أطيط العرش من ثقل الذات عليه( و الحد و نحو ذلك و مما يقول في ذم على جبل فتطاولت الجبال فتواضع الطور فهبط عليه(. و كذا 



صلى اهلل عليه و سلم بأمة سوداء فقال وجب  النبيالحديث أن رجال أتى إلى  في شئ، و عليه ما روي فياأللوهية 

                                                                                                                                     
اء. و الكالم: )أن األشعرية ال تحل ذبائحهم و ال مناكحتهم ألنهم ليسوا بمسلمين و ال أهل كتاب( باعتبار أنهم ال يقولون إن اهلل يسكن السم

السابق  نية المنصوص عليه في المتن األصلييه ما شاء تزيدا شائنا منافيا لنفي األيهذا األفاك تناول في )الفاروق( لفظ أبي حنيفة السابق. و تزيد ف

نخدع به بعض األغرار ممن على هذا التزيد و األفك المبين فاالطبقات فذاع بعض النسخ من الفقه األكبر  ه المتداول بين أصحابنا على تواليذكر 

ال أبو حنيفة من ما عبارته: )ق لمذكور حاله في أواخر حسن التقاضيا جال سندها الكورانيو في نسخة في ر لم يؤتوا بصيرة فنسأل اهلل الصون. 

ى. و ستو . فإن قال: أنه تعالى على العرش استوى تعالى قال: الرحمن على العرش افي السماء أم في األرض فقد كفر ألن اهلل قال: ال أعرف ربي

ض، قال هو كافر ألنه أنكر كون العرش في السماء ألن العرش في أعلى عليين( و ال وجود العرش في السماء أم في األر  لكنه يقول: ال أدري

ئه تعالى ستوايس فيهما إثبات مكان له تعالى و إنما فيهما إثبات الهذين التعليلين في رواية أبي الليث و غيرهما من أصحابنا كما سبق، على أنه ل

له تعالى على العرش؟ و ذلك القائل جوز  أهل الحق، و أنى ذلك من إثبات االستقرار المكاني ستواء يليق بجالله كما هو معتقدعلى العرش ا

األرض. و هذا جهل باهلل و كفر به عند أبي حنيفة، ألن التجويز في حكم التنجيز في  فأخذ يتحرى مكانا له في السماء وإثبات المكان له تعالى 

صم عن القواصم من العوا راجع الجزء الثاني -تعالى اهلل عن جهاالت الجاهلين م نزال عابدا للص ا فماالمعتقد، و من أثبت له مكانا حسيباب 

تعالى كما ستواء عليه عند أهل الحق. و هذا هو الموافق لنفي األين و المكان عنه و هناك بسط القول في العرش و اال ،ألبي بكر بن العربي

في )إشارات المرام(، و لفظ الوصية ألبي حنيفة و تجد ذلك كله مجموعا في صعيد واحد  في متن هذا الكتاب و للنص المسوق في سيأتي

بإقامة  ي)إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر( نقال عن فاروق الهرو  فوق سماوات( و في التعليل الثاني في العلو في التعليل األول )و عرشه الذهبي

: )ألنه أنكر أن يكون في السماء لحشوية. و لفظ ابن القيم في اجتماع الجيوش في التعليل الثانيقد االضمير مقام الظاهر تمهيدا لصرفه إلى معت

و زاده  هروينظر إلى هذا التصرف المعيب و البهت الغريب، فرأس المصيبة هو اللى في أعلى عليين( نقال عن الهروي بواسطة شيخه فاألنه تعا

]يناقض نفسه في التزيد مرة يكفر من ال يقول: أعلى عليين؟! اب و السنة تعيين مكان له تعالى في الشيخان ما شاء من غير ورع، و أين في الكت

 [)ز( إنه على العرش فوق السماوات و مرة يكفر من ال يقول إنه في السماء، و أحدهما يناقض اآلخر و أبو حنيفة براء من االثنين
 يشير إلى أن السماء قبلة الدعاء ألنها مسكن رب العالمين تعالى شأنه: فكيف وسمت الرأس مما يتبدل كل آن، و قد بسطنا ذلك فيما علقناه  1

  على السيف الصقيل و األسماء و الصفات )ز(.



 1ت؟ فقالت نعم، فقال: أين اهللصلى اهلل عليه و سلم: أمؤمنة أن النبيأفتجزئ هذه فقال لها عتق رقبة مؤمنة،  علي

عرف عذاب القبر فهو من الجهمية : من قال ال أأبو حنيفةها مؤمنة. قال فإنفقال: أعتقها فأشارت إلى السماء. 

ية و ال أؤمن بتأويلها و ال: أؤمن باآلق فإن -[ يعني عذاب القبر الهالكة ألنه أنكر قوله تعالى: ]سنعذبهم مرتين

 رحمه اهلل: حدثني أبو حنيفةجحد بها فقد كفر، قال  فإنتفسيرها، قال: هو كافر ألن من القرآن ما هو تنزيله تأويله. 

 صلى اهلل عليه و سلم: )شرار أمتي اهلل عنهما قال قال رسول اهلل رضيعباس  ابنرجل عن المنهال بن عمرو عن 

من  2لينتأم صلى اهلل عليه و سلم: )ويل للبيان قال قال رسول اهللأبي ظالجنة دون النار( و حدثت عن  في يقولون أنا

و حدثت عن نافع عن  النار(. فيالجنة و فالن  في( قيل يا رسول اهلل و ما المتألون؟ قال: )الذين يقولون فالن أمتي

النار دعوهم حتى يكون اهلل  فيالجنة و ال  في تقولوا أمتياهلل عليه و سلم: )ال عمر قال قال رسول اهلل صلى  ابن

ول اهلل عز و أبان عن الحسن قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم: )يق قال و حدثني يحكم بينهم يوم القيامة(.

عن  ت فأخبرنية و أنزلهم منازلهم(. قلأحكم فيهم يوم القيام الذيجنة و ال نارا حتى أكون أنا  جل: ال تنزلوا عبادي

عن هؤالء  لك أجرك و عليه وزره. قلت: أخبرنيالقاتل و الصالة خلفه؟ فقال: الصالة خلف كل بر و فاجر جائزة. ف

                                       
 المكانة معروف كقول عمرو بن العاص:ستعمال أين للسؤال عن ان له تعالى كما شرح المواقف، و استكشاف فال يفيد إثبات المكسؤال ا 1

 و أين معاوية من علي فأين الثريا و أين الثرى               

 و االعتالء على السماء قد يراد به مجرد علو الشأن بدون مالحظة أي مكان. قال الشاعر:

 و إنا لنبغي فوق ذلك مظهرا علونا السماء مجدنا و جدودنا               

 ( منه )ز(122في حديث الجارية فيما علقته على األسماء و الصفات للبيهقي راجع )ص  و بسط القول

 على اهلل هو الحالف المتحكم في أنه يدخل فالنا الجنة و فالنا النار )ز(. أخرجه البخاري في تاريخه. و المتألي 2 

 



النار. قال روى أبو  فيهم أصناف شتى و كلهم الذين يخرجون على الناس بسيوفهم فيقاتلون و ينالون منهم. قال: 

 صلى اهلل عليه و سلم: افترقت بنو إسرائيل اثنتين و سبعين فرقة و ستفترق رسول اهللاهلل عنه أنه قال قال  رضيهريرة 

مسعود قال قال  ابنحماد عن إبراهيم عن   السواد األعظم قال و حدثنيالالنار إ فيثالثا و سبعين فرقة كلهم  أمتي

 فيقد ضل و من ضل فبتدع بدعة فاإلسالم فقد هلك و من ا فيرسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم: من أحدث حدثا 

ا رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فقال. ي النبي اهلل عنهما أن رجال أتى رضيعباس  ابنالنار. حدثنا ميمون عن 

قبل الحق ممن جاءك به حبيبا كان أو بغيضا و تعلم ا الرابعة في، ثم قال له قال. فاذهب فتعلم القرآن. ثالثا .علمني

ن شر اهلل عنه أنه كان يقول: إ رضيمسعود  ابنالقرآن و مل معه حيث مال. قال و حدثنا حماد عن إبراهيم عن 

فألهمها فجورها و النار. و قال اهلل تعالى: ] فياألمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضاللة و كل ضاللة 

تنا قومك من بعدك و أضلهم إنا قد فو نبينا عليه الصالة و السالم: ] ، و قال اهلل تعالى لموسى على سيدنا[اتقواه

 [.السامري

 

 

 

 

 

 



  شيئةمباب ال 

 

ذاك؟ قال: أمر  قلت هل أمر اهلل تعالى بشئ و لم يشأ خلقه و شاء شيئا و لم يأمر به و خلقه؟ قال: نعم. قلت: فما

اهلل شيئا و لم يأمر به؟  رضيهل الكافر باإلسالم و لم يشأ خلقه، و شاء الكفر للكافر و لم يأمر به و خلقه. قلت: 

قال نعم كالعبادات النافلة. قلت: هل أمر اهلل تعالى بشئ و لم يرض به؟ قال ال. قلت: لم؟ قال ألن كل شئ أمر به 

ألنه يعذبهم  رضي؟ قال: يعذبهم اهلل على ما ال يرضيأو على ماال ي رضياد على ما يفقد رضيه. قلت: يعذب اهلل العب

بها. قلت: فيعذبهم على ما يشاء أو على ما ال يشاء؟ قال: بل يعذبهم على ما  رضيعلى الكفر و المعاصى و ال ي

سالم ثم قلت: هل أمرهم باإل ألنه يعذبهم على الكفر و المعاصي و شاء للكافر الكفر و للعاصي المعصية. يشاء لهم،

ه أمره قلت: فمشيئة اهلل تسبقت مشيئة أمره أو سبق أمره مشيئته؟. قال سبقت مشيئ شاء لهم الكفر؟ قال: نعم. قلت:

ممن عمل بمشيئته و برضاه و طاعته فيما أمر به و من عمل خالف ما أمر به فقد  رضىله أم ال؟ قال: هو هلل  رضي

؟ قال: رضىبرضاه لكن عمل معصيته، و معصيته غير رضاه. قلت: يعذب العباد على ما يعمل بمشيئته و لم يعمل 

أن يعذبهم و ينتقم منهم بتركهم الطاعة و أخذهم بالمعصية. قلت:  رضىو لكن ي من الكفر رضىيعذبهم على ما ال ي

الكفر و كما شاء ألصحاب الزنى شاء اهلل للمؤمنين الكفر؟ قال: ال و لكن شاء للمؤمنين اإليمان، كما شاء للكافرين 

الزنى و كما شاء ألصحاب السرقة السرقة و كما شاء ألصحاب العلم العلم و كما شاء ألصحاب الخير الخير، ألن 

أن يخلق أم  رضى. قلت: يعذب اهلل الكفار على ما ي1أن يكونوا كفارا ضالال اهلل تعالى شاء للكفار قبل أن يخلقهم

                                       
عادته  يختار ذلك فيخلقه الخالق على جاريمن جهة أن العبد  و الضالل لهم في المستقبل إنما هيو مشيئة اهلل في األزل خلق الكفر   1

  الحكيمة، فليس في األمر شمة الجبر. )ز(.



أن يخلق. قلت: لم؟. قال. ألنه يعذبهم على الكفر و  رضى؟ قال: بل يعذبهم على ما يأن يخلق رضىعلى ما ال ي

أن يخلق  رضىلعباده الكفر[ فكيف ي رضىأن يخلق الكفر، و لم يرض الكفر بعينه. قلت قال اهلل تعالى ]و ال ي رضي

بليس و لم يرض نفس إبليس، أن يخلق إ رضيبه. قلت لم؟ قال ألنه خلق إبليس ف رضىالكفر؟ قال: يشاء لهم و ال ي

بعينها لكان  الخمر رضيأن يخلقهن و لم يرض أنفسهن، قلت: لم؟. قال: ألنه لو  رضيو كذلك الخمر و الخنازير ف

محمدا  رضيو ال الكفر و ال إبليس و ال أفعاله و لكنه من شربها فقد شرب ما رضي اهلل، و لكنه ال يرضى الخمر 

اهلل لهم أن يقولوا ذلك؟  رضيأرأيت اليهود حيث قالوا ]يد اهلل مغلولة غلت أيديهم[ أصلى اهلل عليه و سلم. قلت: 

 .قال: ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المشيئة فيباب آخر 

 

قال ال فقد وصف اهلل  فإنإذا قيل له: أرأيت لو شاء اهلل أن يخلق الخلق كلهم مطيعين مثل المالئكة هل كان قادرا؟ 

تعالى بغير ما وصف به نفسه، لقوله تعالى: ]و هو القاهر فوق عباده[، و قوله تعالى: ]هو القادر على أن يبعث 

الطاعة أما كان  في: هو قادر، فقل أرأيت لو شاء اهلل أن يكون إبليس مثل جبريل قال فإنعليكم عذابا من فوقكم[. 

قال: لو أنه زنى أو شرب أو قذف أليس هو  فإنقوله و وصف اهلل تعالى بغير صفته، ، فقد ترك قال: ال فإنقادرا؟ 

المه كان بمشيئة لو قطع غعليه الحدود؟ قيل: ال يترك ما أمر اهلل به ألنه  قال: فلم تجري فإنبمشيئة اهلل؟. قيل: نعم. 

اهلل و ذمة الناس، و لو أعتقه حمدوه عليه، و كالهما وجدوا بمشيئة اهلل تعالى، و قد عمل بمشيئة اهلل تعالى لكن من 

عليه الحدود؟ سؤال فاسد على  ، و قوله: فلم تجري1فعله فيه ليس بها رضا و ال عدل فإنعمل بمشيئته المعصية 

فال تلزمه الحدود إال على فعله مثل شرب الخمر، و  كثير من المعاصي  في تعالى أصلهم؛ ألنهم ال يثبتون مشيئة اهلل

 قد فعلها جميعا بمشيئة اهلل تعالى.

 

 

 

                                       
حكمة  ألن تعلق بمشيئة الخالق بخلق معصية العبد عند إرادة العبد فعلها باختياره، فال يبرئ ذلك التعلق العبد من المسؤولية، و قد جرت  1

ا لمسؤوليته فمن أراد الهداية و استهداه يهديه، و في الحديث ستطاعته تحقيقالعبد من األفعال التي تحت ا تارهخالحكيم الخبير على خلق ما ا

  أهدكم(. )ز(. )كلكم ضال إال من هديته فاستهدوني القدسي



 باب الرد على من يكفر بالذنب

 

أرأيت لو أن رجال قال: من أذنب ذنبا فهو كافر. ما النقض عليه؟ فقال: يقال له: قال اهلل تعالى ]و ذا النون إذ  تقل

كنت من الظالمين[، فهو   مات أن ال إله إال أنت سبحانك إنيالظل فياضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى ذهب مغ

و كانوا مذنبين  أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين[ ياو ال منافق، و إخوة يوسف قالوا: ]ظالم مؤمن و ليس بكافر 

م: ]ليغفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك و ما تأخر[ و لم يقل من  و السال ال كافرين و قال اهلل تعالى لمحمد عليه الصالة

قتله مذنبا ال كافرا. قال: و إذا قال: أنا مؤمن إن شاء اهلل تعالى يقال له: قال  فيكفرك. و موسى حين قتل الرجل كان 

كنت مؤمنا فصل   فإنليما[ أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تس يا النبياهلل تعالى: ]إن اهلل و مالئكته يصلون على 

للصالة من يوم الجمعة  ى: ]يا أيها الذين آمنوا إذا نودير مؤمن فال تصل عليه. و قال اهلل تعالعليه و إن كنت غي

حسناته و من  ذلك يبطل جميع فإن اهلل فياهلل عنه: من شك  رضيفاسعوا إلى ذكر اهلل و ذروا البيع. اآلية[ قال معاذ 

اهلل عنه: إذا كان الشك يهدم  رضييرجى له المغفرة و يخاف عليه العقوبة. قال السائل لمعاذ  آمن و تعاطى المعاصي

ل اهلل عنه: و اهلل ما رأيت رجال أعجب من هذا الرج رضي. قال معاذ 1اإليمان أهدم و أهدم للسيئات فإنالحسنات 

 فيقال عدل فقل: أرأيت ما كان  فإنأعدل أم جور؟  قال له: قولك ال أدرييسأل أمسلم أنت؟ فيقول: ال أدري. في

هلل قال: نعم. فقل: أتؤمن بعذاب القبر و نكير و بالقدر خيره و شره من ا فإناآلخرة عدال؟  فيالدنيا عدال أليس 

و ال أفلحت. قلت و فهمت . فقل له: ال دريت و ال قال: ال أدري فإنقال: نعم. فقل له: أمؤمن أنت؟  فإنتعالى؟ 

                                       
 ب ما قبله، راجع حديث معاذ السابق )ز(.يعني ما سبق من السيئات ألن اإلسالم يج  1

 



ن الجنة و النار ليستا بمخلوقتين. فقل له: هما شئ أو ليستا بشئ و قد قال اهلل تعالى: ]خالق كل شئ[ و من قال: إ

قال: إنهما  فإنقدر[. و قال اهلل تعالى: ]النار يعرضون عليها غدوا و عشيا[. اهلل تعالى: ]إنا كل شئ خلقناه ب قال

و من قال: هما تفنيان بعد دخول أهلهما فيهما  نعيمها بقوله ]ال مقطوعة و ال ممنوعة[ تفنيان. فقل له: وصف اهلل

رحمه اهلل تعالى: ال يوصف اهلل تعالى بصفات المخلوقين،  أبو حنيفةفقد كفر باهلل تعالى ألنه أنكر الخلود فيهما. قال 

 و ال يقال غضبه رضى، و هو يغضب و يوغضبه و رضاه صفتان من صفاته بال كيف و هو قول أهل السنة و الجماعة

قيوم قادر  لم يولد و لم يكن له كفوا أحد حي عقوبته و رضاه ثوابه، و نصفه كما وصف نفسه، أحد صمد لم يلد و

، و وجهه ليس كوجوه و ليست بحارجة، و هو خالق األيدي خلقه ديهم ليست كأيديسميع بصير عالم، يد اهلل فوق أي

خالق النفوس ]ليس كمثله شئ و هو السميع  الوجوه، و نفسه ليست كنفس خلقه، و هوخلقه، و هو خالق كل 

البصير[. قلت: أرأيت لو قيل: أين اهلل تعالى؟ فقال: يقال له كان اهلل تعالى و ال مكان قبل أن يخلق الخلق، و كان 

المشئ؟ فقل  شاء الشائي قيل: بأي شئ فإناهلل تعالى و لم يكن أين و ال خلق و ال شئ، و هو خالق كل شئ، 

مشيئة قيل: أشاء بالمشيئة، و قدر بال فإنبالصفة، و هو قادر يقدر بالقدرة و عالم يعلم بالعلم و مالك يملك بالملك. 

 .1و شاء بالعلم؟ فقل: نعم

 

 

 

 

                                       
  )ز(. ال يكون العبد مجبورا في فعله االختياريلعلم و العلم تابع للمعلوم ففتكون المشيئة تابعة ل  1



 يماناإل فيباب 

 

أصبعك؟ فقل:  فيقيل: هو  فإنالجسد،  فيقيل: أين مستقر اإليمان؟. يقال معدنه و مستقره القلب، و فرعه  فإن

 قال: هل يطلب اهلل من العباد شيئا؟ فإنقطعت أين يذهب اإليمان منها؟ قال: فقل إلى القلب،  فإنقيل:  فإننعم. 

ن يعبدوه و ال يشركوا به شيئا، فإذا فعلوا قال: ما حق اهلل تعالى عليهم؟ فقل: أ فإنفقل: ال. إنما هم يطلبون منه، 

اهلل عن  رضيعلى المؤمنين لقوله تعالى: ]لقد  رضىاهلل تعالى ي فإنيغفر لهم و يثبتهم عليه، أن  1ذلك فحقهم عليه

عملوا ما شئتم[ فهو وعيد منه، و على إبليس، و معنى قوله تعالى: ]االمؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة[ و يسخط 

اهم و بينا لهم. و قوله تعالى: ]فمن شاء بصرن اهم فاستحبوا العمى على الهدى[ أيقوله تعالى: ]و أما ثمود فهدين

، و لكن  وله تعالى: ]و ما خلقت الجن و اإلنس إال ليعبدون[ أي ليوحدونيفليؤمن و من شاء فليكفر[ فهو وعيد، و ق

 فيو لو شاء ربك آلمن من كلها بتقدير اهلل تعالى خيرها و شرها حلوها و مرها و ضرها و نفعها، و قال اهلل تعالى: ]

ت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين[، و قال اهلل تعالى: ]و لو أننا نزلنا إليهم المالئكة و  نفأكلهم جميعا أ  األرض

ى: ]و ما كان لنفس أن تؤمن إال أن يشاء اهلل[، و قال تعال كلمهم الموتى و حشرنا عليهم كل شئ قبال ما كانوا ليؤمنوا

أي  -زالون مختلفين إال من رحم ربك[ عل الناس أمة واحدة و ال يذن اهلل[، و قال تعالى: ]و لو شاء ربك لجإال بإ

جتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى اهلل و منهم من حقت و ا هللاعبدوا ]و لذلك خلقهم[. و قال تعالى: ]ا -بمشيئته 

و قال شعيب صلوات اهلل  -اهلل سبحانه  2أي بقدر -و ما تشاءون إال أن يشاء اهلل[ ، و قال تعالى: ]عليه الضاللة[

                                       
  نما تابع في العبارة اآلثار )ز(.ضى وعده الكريم ال وجوبا عليه و إوجوبا منه على مقت أي  1
  كون العبد شائيا مختارا بقدر اهلل السابق و هو الحكيم الخبير )ز(.يعني    2



ملتكم بعد إذ نجانا اهلل منها و ما يكون لنا أن نعود فيها إال  فيفترينا على اهلل كذبا إن عدنا على نبينا و عليه: ]قد ا

فتح بيننا و بين قومنا بالحق و أنت خير الفاتحين[، و ل شئ علما على اهلل توكلنا ربنا اأن يشاء اهلل ربنا وسع ربنا ك

أنصح لكم إن كان اهلل يريد أن  إن أردت أن ة و السالم: ]و ال ينفعكم نصحيعلى نبينا و عليه الصال قال نوح

كذلك لنصرف عنه و إليه ترجعون( و قال تعالى: ]و لقد همت به و هم بها لوال أن رأى برهان ربه  ويكم هو ربكم يغ

ه جسدا ثم أناب[. فتنا سليمان و ألقينا على كرسينه من عبادنا المخلصين[ و قال تعالى: ]و لقد السوء و الفحشاء إ

  .1و اهلل أعلم

                                       
الوفاء رئيس جمعية  طلعنا عليها، و شذت النسخة السعيدية بالهند على ما نقله موالنا العالمة المحقق أبواألصول التي انا انتهى الكتاب في ه  1

مطيع رحمه اهلل: سألت أبا حنيفة رحمه اهلل عليه أليس اهلل تعالى عدال  إحياء المعارف النعمانية في حيدر أباد الدكن، و فيها زيادة: )قال أبو

عاله بخلقه؟ فقال: بلى. قلت: قد خلق واحدا أعمى، و آخر مقعدا، و آخر غنيا، و آخر فقيرا، و آخر أحمق، و آخر عاقال، و حكيما في أف

آخر أخرس، قال: هذا بفضل منه لبعضهم دون بعض، ألنه لم يجب عليه ذلك، فأعطى بعضا، و منع بعضا، فهو كمن له عبيد، فأعطى واحدا و 

مطيع في كتاب له آخر فزادها هنا من زاد، على أن ذلك خوض في سر القدر، و  ى هذه الزيادة لعلها مما وجد ألبيمنع آخر(، و ال نطمئن إل

بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن حمدويه، قال حدثنا يوسف بن أبان  ى و هي: )حدثنا عليخر ألحد من البشر، و بعد ذلك زيادة أهذا ما ال يباح 

يما رجل ال يبتلى في جسده أربعين يوما فليس فيه هلل حاجة. و قال مقاتل بن سليمان ن عمر رضي اهلل عنه قال: أقتادة ععن ليث بن خزيمة عن 

المالئكة و الكتاب و النبيين[ أي  صدق بتوحيده ]و اليوم اآلخر و لبر من آمن باهلل[ أيمن أصل اإليمان الذي جاء في القرآن قوله: ]و لكن ا

مما زاد مالك النسخة على األصل كفائدة من عنده، و السند ال صلة له أصال ال بأبي مطيع و ال بأبي حنيفة، و فيه رجال  ذلك كله حق(. و هي

صلة له بالكتاب و  أنه مدرج ال في مثل هذا الكتاب، فالمزيد يناديمجاهيل، و قتادة لم يدرك أحدا من الراشدين، و مقاتل ممن ال يروى عنه 

ن الحسين بن محمد بن الحسن هـ في الفقه األبسط ع 4249سنة  األصول. و سند شيخ اإلسالم مصطفى عاشر المتوفى د على سائرعتمااال

عن أبيه عن المحب  ه عن خير الدين الرملي عن محمد بن السراج عمر الحانوتيعن أبي الميمي البصري عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني

= ن أبي الفتح محمد بن محمد الحريري عن أبيه عن القوام األتقاني عن الحسين ع حمد بن محمد الروميعن أبي الخير ممحمد بن جرباش 



 بعده سيدنا محمد و آله و صحبه أجمعين.  و صلى اهلل و سلم على من ال نبيحنيفة رحمه اهلل بيتم الفقه األبسط أل

 

 المدينة المنورة زادها اهلل تشريفا )ز(. في( من مكتبة شيخ اإلسالم 224راجع ) 

ير إليه سبحانه محمد زاهد هـ و أنا الفق 4142شعبان سنة  41 فير و التعليق بتوفيق اهلل جل شأنه نتهيت من النظا

 فيهـ  4142شعبان سنة  24 فينتهى طبع الكتاب بتوفيق اهلل سبحانه عنه، فلله الحمد و المنة و ا فيع الكوثري

 نوار بالقاهرةمطبعة األ

 آله و صحبه أجمعينو هلل الحمد و صلى اهلل على سيدنا محمد و 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
 ب الهداية عن الضياء اليرسوخي عن العالء السمرقنديعن صاح السغناقي عن محمد بن محمد بن نصر البخاري عن شمس األئمة الكردري=

عن نصران بن نصر الختلي عن علي بن الحسن بن محمد الغزال عن علي بن أحمد  عن أبي المعين النسفي عن الحسين بن على الكاشغري

سالم أصحابنا كما سبق. و سند شيخ اإل عتماد على روايةاال عن نصير بن يحيى عن أبي مطيع عن أبي حنيفة رضي اهلل عنهم أجمعين. و الفارسي

هذا السند عن أبيه عن عبدالكريم بن موسى البزودي عن أبي منصور الماتريدي لم و المتعلم إلى أبي المعين بن محمد النسفي باالمذكور في الع

بن يوسف كالهما عن مطيع و عصام كالهما عن أبي   عن أحمد بن إسحاق الجوزجاني عن أبي سليمان الجوزجاني و عن محمد بن مقاتل الرازي

ة حماد بن أبي حنيفة بالسند إلى نصير بن يحيى عن محمد بن مقاتل عن أبي مقاتل عن أبي حنيفة رضي اهلل عنهم. و سنده في الفقه األكبر رواي

  ف عن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه رضي اهلل عنهم.عصام بن يوس



 

 الفقــــــه األكــــبـــــر

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

أصل التوحيد و ما يصح االعتقاد عليه: يجب أن يقول آمنت باهلل و مالئكته و كتبه و رسله و البعث بعد الموت، و 

 القدر خيره و شره من اهلل تعالى، و الحساب و الميزان و الجنة و النار حق كله.

اهلل تعالى وحده ال من طريق العدد و لكن من طريق أنه ال شريك له: ]قل هو اهلل أحد * اهلل الصمد * لم يلد و لم  و

 يولد * و لم يكن له كفوا أحد[.

ال يشبه شيئا من األشياء من خلقه و ال يشبهه شئ من خلقه، لم يزل و ال يزال بأسمائه و صفاته الذاتية و الفعلية. أما 

فالحياة و القدرة و العلم و الكالم و السمع و البصر و اإلرادة. و أما الفعلية: فالتخليق و الترزيق و اإلنشاء  الذاتية:

 و اإلبداع و الصنع و غير ذلك من صفات الفعل.

لم يزل و ال يزال بأسمائه و صفاته لم يحدث له اسم و ال صفة، لم يزل عالما بعلمه و العلم صفة في األزل، و قادرا 

بقدرته، و القدرة صفة في األزل، و متكلما بكالمه، و الكالم صفة في األزل، و خالق بتخليقه، و التخليق صفة في 

األزل، و فاعال بفعله، و الفعل صفة في األزل، و الفاعل هو اهلل تعالى، و الفعل صفة في األزل، و المفعول مخلوق، 

غير محدثة و ال مخلوقة، فمن قال إنها مخلوقة أو محدثة، أو وقف و فعل اهلل تعالى غير مخلوق، و صفاته في األزل 

 أو شك فيها فهو كافر باهلل تعالى.

، و على األلسن مقروء، و على النبي عليه و القرآن كالم اهلل تعالى، في المصاحف مكتوب، و في القلوب محفوظ



 ة، و قراءتنا له مخلوقة، و القرآن غير مخلوق.الصالة و السالم منزل، و لفظنا بالقرآن مخلوق، و كتابتنا له مخلوق

و ما ذكر اهلل تعالى في القرآن حكاية عن موسى و غيره من األنبياء عليهم الصالة و السالم و عن فرعون و إبليس 

فإن كان ذلك كله كالم اهلل تعالى إخبارا عنهم، و كالم اهلل تعالى غير مخلوق، و كالم موسى و غيره من المخلوقين 

 لوق، و القرآن كالم اهلل تعالى فهو قديم ال كالمهم.مخ

و سمع موسى عليه السالم كالم اهلل تعالى كما قال اهلل تعالى: ]و كلم اهلل موسى تكليما[. و قد كان اهلل تعالى متكلما 

ئ و هو و لم يكن كلم موسى عليه السالم، و قد كان اهلل تعالى خالقا في األزل و لم يخلق الخلق، ليس كمثله ش

 السميع البصير.

فلما كلم اهلل موسى كلمه بكالمه الذي هو صفة له في األزل، و صفاته كلها بخالف صفات المخلوقين، يعلم ال  

 كعلمنا، و يقدر ال كقدرتنا، و يرى ال كرؤيتنا، و يسمع ال كسمعنا، و يتكلم ال ككالمنا.

و نحن نتكلم باآليات و الحروف، و اهلل تعالى يتكلم بال آلة و ال حروف، و الحروف مخلوقة و كالم اهلل تعالى غير 

 مخلوق.

و هو شئ ال كاألشياء، و معنى الشئ إثباته بال جسم و ال جوهر و ال عرض، و ال حد له و ال ضد له و ال ند له و ال 

 مثل له.

اهلل تعالى في القرآن، فما ذكر اهلل تعالى في القرآن من ذكر الوجه و اليد و النفس و لد يد و وجه و نفس كما ذكره 

 فهو له صفات بال كيف.

و ال يقال إن يده قدرته أو نعمته، ألن فيه إبطال الصفة، و هو قول أهل القدر و االعتزال و لكن يده صفته بال كيف، 

 و غضبه و رضاه صفتان من صفاته تعالى بال كيف.



اهلل تعالى األشياء من ال شئ، و كان اهلل تعالى عالما في األزل باألشياء قبل كونها، و هو الذي قدر األشياء و خلق 

قضاها، و ال يكون في الدنيا و ال في اآلخرة شئ إال بمشيئته و علمه و قضائه و قدره و كتبه في اللوح المحفوظ، و 

 لكن كتبه بالوصف ال بالحكم.

المشيئة صفاته في األزل بال كيف، يعلم اهلل تعالى المعدوم في حال عدمه معدوما، و يعلم أنه   و القضاء و القدر و

كيف يكون إذا أوجده، و يعلم اهلل تعالى الموجود في حال وجوده موجودا، و يعلم أنه كيف يكون فناؤه، و يعلم اهلل 

وده من غير أن يتغير علمه أو يحدث له علم، و تعالى القائم في حال قيامه قائما و إذا قعد علمه قاعدا في حال قع

 لكن التغير و االختالف يحدث في المخلوقين.

خلق اهلل تعالى الخلق سليما من الكفر و اإليمان، ثم خاطبهم و أمرهم و نهاهم، فكفر من كفر بفعله و إنكاره و 

 اهلل تعالى إليه و نصرته له. تعالى إياه، و آمن من آمن بفعله و تصديقه بتوفيق جحوده الحق بخذالن اهلل

و أخرج ذرية آدم من صلبه على صور الذر فجعلهم عقالء، فخاطبهم و أمرهم باإليمان و نهاهم عن الكفر، فأقروا له 

بالربوبية، فكان ذلك منهم إيمانا، فهم يولدون على تلك الفطرة، و من كفر بعد ذلك فقد بدل و غير، و من آمن و 

 اوم.صدق فقد ثبت عليه و د

و لم يجبر أحدا من خلقه على الكفر و ال على اإليمان، و ال خلقهم مؤمنا و ال كافرا، و لكن خلقهم أشخاصا، و 

اإليمان و الكفر فعل العباد، و يعلم اهلل تعالى من يكفر في حال كفره كافرا. فإذا آمن بعد ذلك علمه مؤمنا في حاله 

 ه.إيمانه و أحبه من غير أن يتغير علمه و صفت

و جميع أفعال العباد من الحركة و السكون كسبهم على الحقيقة، و اهلل تعالى خالقها، و هي كلها بمشيئته و علمه و 

 قضائه و قدره.



و الطاعة كلها كانت واجبة بأمر اهلل تعالى و بمحبته و برضائه و علمه و مشيئته و قضائه و تقديره و المعاصي كلها 

 شيئته، ال بمحبته و ال برضائه و ال بأمره.بعلمه و قضائه و تقديره و م

و األنبياء عليهم الصالة و السالم كلهم منزهون عن الصغائر و الكبائر و الكفر و القبائح، و قد كانت منهم زالت و 

خطايا. و محمد عليه الصالة و السالم حبيبه و عبده و رسوله و نبيه و صفيه و نقيه، و لم يعبد الصنم، و لم يشرك 

  تعالى طرفة عين قط، و لم يرتكب صغيرة و ال كبيرة قط.باهلل

و أفضل الناس بعد النبيين عليهم الصالة و السالم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب الفاروق، ثم عثمان بن 

 عفان ذو النورين، ثم علي بن أبي طالب المترضى رضون اهلل تعالى عليهم أجمعين، عابدين ثابتين على الحق و مع

 الحق كما كانوا نتوالهم جميعا.

 و ال نذكر أحدا من أصحاب رسول اهلل إال بخير.

و ال نكفر مسلما بذنب من الذنوب و إن كانت كبيرة، إذا لم يستحلها، و ال نزيل عنه اسم اإليمان، و نسميه مؤمنا 

 يح في ليالي شهر رمضان سنة.حقيقة، و يجوز أن يموت مؤمنا فاسقا غير كافر، و المسح على الخفين سنة، و التراو 

 و الصالة خلف كل بر و فاجر من المؤمنين جائزة.

و ال نقول إن المؤمن ال تضره الذنوب، و ال نقول إنه ال يدخل الناء، و ال نقول إنه يخلد فيها و إن كان فاسقا، بعد 

 أن يخرج من الدنيا مؤمنا.

المرجئة، و لكن نقول من عمل حسنة بجميع شرائطها خالية عن و ال نقول إن حسناتنا مقبولة و سيئاتنا مغفورة كقول 

العيوب المفسدة و المعاني المبطلة و لم يبطلها بالكفر و الردة حتى خرج من الدنيا مؤمنا، فإن اهلل تعالى ال يضيعها 

 بل يقبلها منه و يثيبه عليها.



مات مؤمنا فإنه في مشيئة اهلل تعالى، إن شاء  و ما كان من السيئات دون الشرك و الكفر و لم يتب عنها صاحبها حتى

  عذبه بالنار، و إن شاء عفا عنه و لم يعذبه بالنار أصال.

 و الرياء إذا وقع في عمل من األعمال فإنه يبطل أجره، و كذلك العجب.

الدجال مما روي  و اآليات ثابتة لألنبياء، و الكرامات لألولياء حق، و أما التي تكون ألعدائه مثل إبليس و فرعون و

في األخبار، أنه كان و يكون لهم، ال نسميها آيات و ال كرامات، و لكن نسميها قضاء حاجات لهم. و ذلك ألن اهلل 

تعالى يقضي حاجات أعدائه استدراجا لهم و عقوبة لهم، فيغترون به و يزدادون طغيانا و كفرا، و ذلك كله جائز و 

 ممكن.

 أن يخلق و رازقا قبل أن يرزق.و كان اهلل تعالى خالقا قبل 

و اهلل تعالى يرى في اآلخرة و يراه المؤمنون و هم في الجنة بأعين رءوسهم، بال تشبيه و ال كيفية، و ال يكون بينه و 

 بين خلقه مسافة.

 و اإليمان هو اإلقرار و التصديق.

 أهل السماء و األرض ال يزيد و ال ينقص من جهة المؤمن به، و يزيد و ينقص من جهة اليقين و التصديق. و إيمان

 و المؤمنون مستوون في اإليمان و التوحيد، متفاضلون في األعمال.

 يكون إيما و اإلسالم هو التسليم و االنقياد ألوامر اهلل تعالى، فمن طريق اللغة فرق بين اإليمان و اإلسالم، و لكن ال

 بال إسالم، و ال يوجد إسالم بال إيمان، و هما كالظهر مع البطن.

 و الدين اسم واقع على اإليمان و اإلسالم و الشرائع كلها.

نعرف اهلل تعالى حق معرفته كما وصف اهلل نفسه في كتابه بجميع صفاته، و ليس يقد أحد أن يعبد اهلل تعالى حق 



نه يعبده بأمره كما أمر بكتابه و سنة رسوله، و يستوي المؤمنون كلهم في المعرفة و اليقين عبادته كما هو أهل له، و لك

 و التوكل و المحبة و الخوف و الرجاء و اإليمان، و يتفاوتون فيما دون اإليمان في ذلك كله.

ه، و قد يعاقب على و اهلل تعالى متفضل على عباده، عادل، قد يعطي من الصواب أضعاف ما يستوجبه العبد تفضال من

 الذنب عدال منه، و قد يعفو فضال منه.

و شفاعة األنبياء عليهم الصالة و السالم حق، و شفاعة نبينا عليه الصالة و السالم للمؤمنين المذنبين و ألهل الكبائر 

 منهم المستوجبين العقاب حق ثابت.

الة و السالم حق، و القصاص فيما بين الخصوم و وزن األعمال بالميزان يوم القيامة حق، و حوض النبي عليه الص

 حسنات فطرح السيئات عليهم حق جائز.بالحسنات يوم القيامة حق، و إن لم تكن لهم ال

و الجنة و النار مخلوقتان اليوم،  ال تفنيان أبدا، و ال تموت الحور العين أبدا، و ال يفنى عقاب اهلل تعالى و ثوابه 

 سرمدا.

ن يشاء فضال منه، و يضل من يشاء عدال منه، و إضالله خذالنه، و تفسير الخذالن: أن ال يوفق و اهلل تعالى يهدي م

 العبد إلى ما يرضاه منه، و هو عدل منه، و كذا عقوبة المخذول على المعصية.

فحينئذ و ال يجوز أن نقول إن الشيطان يسلب اإليمان من العبد المؤمن قهرا و جبرا و لكن نقول العبد يدع اإليمان 

 يسلبه منه الشيطان.

و سؤال منكر و نكير حق كائن في القبر، و إعادة الروح إلى جسد العبد في قبره حق، و ضغطة القبر و عذابه حق  

 كائن للكفار كلهم و لبعض عصاة المؤمنين.

ية: و يجوز أن و كل شئ ذكره العلماء بالفارسية من صفات اهلل تعالى عز اسمه فجائز القول به، سوى اليد بالفارس



 يقال )بروي خداي( عز و جل بال تشبيه و ال كيفية.

 و ليس قرب اهلل تعالى و ال بعده من طريق طول المسافة و قصرها، و لكن على معنى الكرامة و الهوان.

 و المطيع قريب منه بال كيف، و العاصي بعيد عنه بال كيف، و القرب و البعد و اإلقبال يقع على المناجي.

 و كذلك جواره في الجنة و الوقوف بين يديه بال كيفية.

و القرآن منزل على رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم و هو في المصاحف مكتوب، و آيات القرآن في معنى الكالم  

ا كلها مستوية في الفضيلة و العظمة إال أن لبعضها فضيلة الذكر و فضيلة المذكور، مثل آية الكرسي ألن المذكور فيه

جالل اهلل تعالى و عظمته و صفاته، فاجتمعت فيها فضيلتان: فضيلة الذكر و فضيلة المذكور، و لبعضها فضيلة الذكر 

فحسب مثل قصة الكفار و ليس للمذكور فيها فضل و هم الكفار، و كذلك األسماء و الصفات كلها مستويه في 

 العظمة و الفضل ال تفاوت بينهما.

م كانوا بني رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم، و فاطمة و رقية و زينب و أم كلثوم كن جميعا و قاسم و طاهر و إبراهي

 بنات رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم و رضي عنهن.

و إذا أشكل على اإلنسان شئ من دقائق علم التوحيد فإنه ينبغي له أن يعتقد في الحال ما هو الصواب عند اهلل تعالى 

 فيسأله، و ال يسعه تأخير الطلب و ال يعذر بالوقف فيه و يكفر إن وقف.إلى أن يجد عالما 

و خبر المعراج حق و من رده فهو مبتدع ضال، و خروج الدجال و يأجوج و مأجوج، و طلوع الشمس من مغربها، و 

كائن، و اهلل   نزول عيسى عليه السالم من السماء، و سائر عالمات يوم القيامة على ما وردت به األخبار الصحيحة حق

 تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

 



كتاب وصية اإلمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضي 
 هللا عنه في التوحيد

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

قال اإلمام أبو حنيفة رحمه اهلل تعالى: اإليمان إقرار باللسان و تصديق بالجنان و اإلقرار وحده ال يكون إيمانا ألنه لو  

كان إيمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين و كذلك المعرفة وحدها ال تكون إيمانا ألنها لو كانت إيمانا لكان أهل 

ق المنافقين: ]و اهلل يشهد إن المنافقين لكاذبون[ و قال اهلل تعالى في حق الكتاب كلهم مؤمنين قال اهلل تعالى في ح

أهل الكتاب: ]الذي آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم[ و اإليما ال يزيد و ال ينقص ألنه ال يتصور نقصانه 

الواحد في حالة مؤمنا و كافرا و  إال بزيادة الكفر و ال يتصور زيادته إال بنقصان الكفر و كيف يجوز أن يكون الشخص

المؤمن مؤمن حقا و الكافر كافر حقا و ليس في اإليمان شك كما أنه ليس في الكفر شك لقوله تعالى: ]أولئك هم 

المؤمنون حقا[ و ]أولئك هم الكافرون حقا[ و العاصون من أمة محمد صلى اهلل عليه و سلم كلهم مؤمنون حقا و 

 بكافرين. واليس

ر اإليمان و اإليمان غير العمل بدليل أن كثيرا من األوقات يرتفع العمل عن المؤمن و ال يجوز أن يقال ارتفع العمل غي

و قد  عنه اإليمان فإن الحائض يرفع اهلل تعال عنها الصالة و ال يجوز أن يقال رفع عنها اإليمان أو أمرها بترك اإليمان

يقال دعي اإليمان ثم اقضيه و يجوز أن يقال ليس على الفقير الزكاة  قال الشارع دعي الصوم ثم اقضيه و ال يجوز أن

 و ال يجوز أن يقال ليس على الفقير اإليمان.

و تقدير الخير و الشر كله من اهلل تعالى ألنه لو زعم أحد أن تقدير الخير و الشر من غيره لصار كافرا باهلل تعالى و 



 بطل توحيده.

ضة و فضيلة و معصية. فالفريضة بأمر اهلل تعالى و مشيئته و محبته و رضاه و قضائه و و نقر بأن األعمال ثالثة: فري

قدرته و تخليقه و حكمه و علمه و توفيقه و كتابته في اللوح المحفوظ و الفضيلة ليست بأمر اهلل تعالى و لكن 

ته في اللوح المحفوظ و الفضيلة بمشيئته و محبته و رضاه و قضائه و قدره و حكمه و علمه و توفيقه و تخليقه و كتاب

ليست بأمر اهلل تعالى و إال كانت فريضة لكنها بمشيئته و محبته و رضاه و قدره و قضائه و حكمه و علمه و توفيقه 

بإعطاء سالمة األسباب و االستطاعة المقارنة و تخليقه أي تكوينه ألنه اهلل خالق أفعال العباد كما سيجئ البحث في 

ي اللوح المحفوظ و المعصية ليست بأمر اهلل تعالى و لكن بمشيئته ال بمحبته و بقضائه ال برضاه و ذلك و كتابته ف

 بتقديره ال بتوفيقه و بخذالنه و علمه و كتابته في اللوح المحفوظ.

ر و نقر بأن اهلل سبحانه و تعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة و استقر عليه و هو حافظ العرش و غي

العرش من غير احتياج فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم و تدبيره كالمخلوقين و لو كان محتاجا إلى الجلوس 

 و القرار فقبل خلق العرش أين كان اهلل؟ تعالى اهلل عن ذلك علوا كبيرا.

و صفته على الحقيق مكتوب في و نقر بأن القرآن كالم اهلل تعالى غير مخلوق و وحيه و تنزيله ال هو و ال غيره بل ه

المصاحف مقروء، باأللسنة محفوظ في الصدور غير حال فيها. و الحبر و الكاغد و الكتابة كلها مخلوقة ألنها أفعال 

العباد و كالم اهلل تعالى غير مخلوق ألن الكتابة و الحروف و الكلمات و اآليات داللة القرآن لحاجة العباد إليها و  

قائم بذاته و معناه مفهوم بهذه األشياء فمن قال بأن كالم اهلل تعالى مخلوق فهو كافر باهلل العظيم. و  كالم اهلل تعالى

 اهلل تعالى معبود ال يزال عما كان و كالمه مقروء و مكتوب و محفوظ من غير مزايلة عنه.

م عمر ثم عثمان ثم علي رضوان و نقر بأن أفضل هذه األمة بعد نبينا محمد صلى اهلل عليه و سلم أبو بكر الصديق ث



اهلل عليهم أجمعين، لقوله تعالى: ]و السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم[ و كل من كان ٍأبق فهو 

 أفضل و يحبهم كل مؤمن تقي و يبغضهم كل منافق شقي.

فعاله أولى أن تكون مخلوقة و أن اهلل و نقر بأن العبد مع أعماله و إقراره و معرفته مخلوق فلما كان الفاعل مخلوقا فأ

تعالى خلق الخلق و لم يكن لهم طاقة ألنهم ضعفاء عاجزون و اهلل تعالى خالقهم و رازقهم لقوله تعالى: ]اهلل الذي 

خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم[ و الكسب حالل و جمع المال من الحالل حالل و جمع المال من الحرام 

 حرام.

ى ثالثة أصناف: المؤمن المخلص في إيمانه، و الكافر الجاحد في كفره، و المنافق المداهن في نفاقه، و و الناس عل

اهلل تعالى فرض على المؤمن العمل و على الكافر اإليمان و على المنافق اإلخالص لقوله تعالى: ]يا أيها الناس اتقوا 

 ون آمنوا، و يا أيها المنافقون أخلصوا.ربكم[ يعني يا أيها المؤمنون أطيعوا، و يا أيها الكافر 

و االستطاعة مع الفعل ال قبل الفعل و ال بد الفعل ألنه لو كان قبل الفعل لكان العبد مستغيا عن اهلل تعالى وقت 

الحاجة و هذا خالف حكم النص لقوله تعالى: ]و اهلل الغني و أنتم الفقراء[ و لو كان بعد الفعل لكان من المحال 

 م حصول الفعل بال استطاعة و ال طاقة.ألنه يلز 

و نقر بأن المسح على الخفين واجب للمقيم يوما و ليلة و للمسافر ثالثة أيام بلياليها ألن الحديث ورد هكذا فمن 

و اإلفطار في السفر رخصة بنص الكتاب لقوله  1أنكره فإنه يخشى عليه الكفر ألنه قريب من الخبر المتواتر و القصر

إذا ضربتم في األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة[ و في اإلفطار قوله تعالى: ]و من كان تعالى: ]و 

 منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر[.
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و نقر بأن اهلل تعالى أمر القلم بأن يكتب فقال القلم ماذا أكتب يا رب فقال اهلل تعالى اكتب ما هو كائن إلى يوم 

 القيامة لقوله تعالى: ]و كل شئ فعلوه في الزبر و كل صغير و كبير مستطر[.

و نقر بأن عذاب القبر كائن ال محالة و سؤال منكر و نكير حق لورود األحاديث، و الجنة و النار حق و هما 

مخلوقتان ألهلهما لقوله تعالى في حق المؤمنين: ]أعدت للمتقين[ و في حق الكفرة ]أعدت للكافرين[ خلقهما اهلل 

ازين القسط ليوم القيامة[ و قراءة الكتب حق لقوله للثوابب و العقاب، و الميزان حق لقوله تعالى: ]و نضع المو 

 تعالى: ]اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا[.

و نقر بأن اهلل تعالى يحيي هذه النفوس بعد الموت و يبعثهم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة للجزاء و الثواب و 

و لقاء اهلل تعالى ألهل الجنة حق بال كيفية و ال تشبيه و ال  أداء الحقوق لقوله تعالى: ]و أن اهلل يبعث من في القبور[

جهة. و شفاعة نبينا محمد صلى اهلل عليه و سلم حق لكل من هو مؤمن من أهل الجنة و إن كان صاحب الكبيرة. و 

يها فمن عائشة بعد خديجة الكبرى أفضل نساء العالمين و أم المؤمنين و مطهرة من الزنى بريئة عما قالت الروافض ف

، و أهل الجنة في الجنة خالدون و أهل النار في النار خالدون لقوله تعالى في حق 1شهد عليها الزنى فهو ولد الزنى

 المؤمنين: ]أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون[ و في حق الكفار: ]أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون[.

 

 

 

 

                                       
 من قال ذلك في عائشة بعد نزول القرآن ببراءتها فهو كافر خارج عن الملة بال شك و ليس ولد زنى فقط. بل  1



 فهرس الموضوعات

 
و الفقه األبسط و رواتهاي البت إلى حنيفة أبي رسالة و المتعلم و العالم عن كلمة  

رواتها و األبسط الفقه و  
 

في التبري مما يرمى به من اإلرجاء كذبا و زورا ة رضي اهلل عنهما البصر  أهل عالم البتي عثمان لىرسالة أبي حنيفة إ
 من جهلة أغرار

 
رواية أبي مطيع عن أبي حنيفة رضي اهلل عنهماط األبس الفقه  

 

القدر في باب  
 

المشيئة باب  
 

المشيئة في آخر باب  

 
بالذنب يكفر من على الرد باب  

 
اإليمان في باب  

 
األكــــبـــــر الفقــــــه  

 
التوحيد في عنه اهلل رضي الكوفي ثابت بن النعمان حنيفة أبي اإلمام وصية كتاب  

 
 

 


