
أبو عثمان إساعيل بن عبد الرحن الصابون 
هـ)449(توف سنة 



بسم ال الرحن الرحيم
المد ل رب العالي والعاقبة للمتقي وصلى ال وسلم على بينا ممد وعلى آله وصحبه أجعي. 

 أما بعد فإن لا وردت آمد طبستان وبلد جيلن متوجها إل بيت ال الرام وزيارة مسجد نبيه ممد
 صلى ال عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، سألن إخوان ف الدين أن أجع لم فصول ف أصول الدين الت
 استمسك با الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء السلمي والسلف الصالي، وهدوا ودعوا الناس إليها ف
 كل حي، ونوا عما يضادها وينافيها جلة الؤمني الصدقي التقي، ووالوا ف اتباعها وعادوا فيها، وبدعوا
 وكفروا من اعتقد غيها، وأحرزوا لنفسهم ولن دعوهم إليها بركتها وخيها، وأفضوا إل ما قدموه من

 ثواب اعتقادهم لا، واستمساكهم با، وإرشاد العباد إليها، وحلهم إياهم عليها، فاستخرت ال تعال
 وأثبت ف هذا الزء ما تيسر منها على سبيل الختصار، رجاء أن ينتفع به أولو اللباب والبصار، وال

سبحانه يقق الظن، ويزل علينا الن بالتوفيق والستقامة على سبيل الرشد والق بنه وفضله.
قلت وبال التوفيق.

[عقيدة أصحاب الديث]
 أصحاب الديث، حفظ ال أحياءهم ورحم أمواتم، يشهدون ل تعال بالوحدانية، وللرسول صلى ال

 عليه وآله وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربم عز وجل بصفاته الت نطق با وحيه وتنيله، أو شهد له با
 رسوله صلى ال عليه وسلم على ما وردت الخبار الصحاح به، ونقلته العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل

 جلله ما أثبت لنفسه ف كتابه، وعلى لسان رسوله صلى ال عليه وسم، ول يعتقدون تشبيها لصفاته
 بصفات خلقه، فيقولون: إنه خلق آدم بيده، كما نص سبحانه عليه ف قوله- عز من قائل: (يا إبليس ما

 منعك ان تسجد لا خلقت بيدي) ول يرفون الكلم عن مواضعه بمل اليدين على النعمتي، أو القوتي،
 تريف العتزلة الهمية، أهلكهم ال، ول يكيفونما بكيف أو تشبيههما بأيدي الخلوقي، تشبيه الشبهة،
 خذلم ال، وقد أعاذ ال تعال أهل السنة من التحريف والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم، حت
 سلكوا سبل التوحيد والتنيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول ال عز وجل: ا ليس كمثله

شيء وهو السميع البصي).
[قولم ف الصفات]

 وكذلك يقولون ف جيع الصفات الت نزل بذكرها القرآن، ووردت با الخبار الصحاح من السمع
 والبصر والعي والوجه والعلم والقوة والقدرة، والعزة والعظمة والرادة، والشيئة والقول والكلم، والرضا

 والسخط والياة، واليقظة والفرح والضحك وغرها من غي تشبيه لشيء من ذلك بصفات الربوبي
 الخلوقي، بل ينتهون فيها إل ما قاله ال تعال، وقاله رسوله صلى ال عليه وآله وسلم من غي زيادة عليه
 ول إضافة إليه، ول تكييف له ول تشبيه، ول تريف ول تبديل ول تغيي، ول إزالة للفظ الب عما تعرفه
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 العرب، وتضعه عليه بتأويل منكر، ويرونه على الظاهر، ويكلون علمه إل ال تعال، ويقرون بأن تأويله ل
 يعلمه إل ال، كما أخب ال عن الراسخي ف العلم أنم يقولونه ف قوله تعال: (والراسخون ف العلم

يقولون: آمنا به، كل من عند ربنا. وما يذكر إل أولو اللباب).
[القرآن كلم ال غي ملوق]

 ويشهد أصحاب الديث ويعتقدون أن القرآن كلم ال وكتابه، ووحيه وتنيله غي ملوق، ومن قال بلقه
 واعتقده فهو كافر عندهم، والقرآن الذي هو كلم ال ووحيه هو الذي ينل به جبيل على الرسول صلى
 ال عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيا ونذيرا، كما قال. عز من قائل: (وإنه لتنيل رب العالي.

 نزل به الروح المي. على قلبك لتكون من النذرين، بلسان عرب مبي) وهو الذي بلغه الرسول صلى ال
عليه وسلم 

 أمته، كما أخب به ف قوله تعال: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) فكان الذي بلغهم بأمر ال
 تعال كلمه عز وجل، وفيه قال صلى ال عليه وسلم: أتنعون أن أبلغ كلم رب " وهو الذي تفظه

 الصدور، وتتلوه اللسنة ?يكتب ف الصاحف، كيف ما تصرف بقراءة قارئ ? لفظ لفظ، وحفظ حافظ،
 وحيث تلي، وف أي موضع قرئ وكتب ف مصاحف أهل السلم، وألواح صبيانم وغيها كله كلم ال

جل جلله، غي ملوق ق فهو كافر بال العظيم.
 سعت الاكم أبا عبد ال الافظ يقول سعت أبا الوليد حسان بن ممد يقول سعت المام أبا بكر ممد

 بن إسحاق بن خزية يقول القران كلم ال غي ملوق، فمن قال: "إن القران ملوق" فهو كافر بال
 العظيم، ل تقبل شهادته، ول يعاد إن مرض ول يصلى عليه إن مات، ول يدفن ف مقابر السلمي،

ويستتاب فإن تاب وإل ضربت عنقه. 
 أما اللفظ فإن الشيخ أبا بكر الساعيلي الرجان ذكر ف رسالته صنفها لهل جيلن أن من زعم أن لفظه

بالقران ملوق يريد به القرآن فقد قال بلق القرآن.
 وذكر ابن مهدي الطبي ف كتابه العتقاد الذي صنفه لهل هذه البلد أن مذهب أهل السنة والماعة
 القول بأن القرآن كلم ال سبحانه، ووحيه وتنيله، وأمره ونيه غي ملوق، ومن قال: ملوق فهو كافر
 بال العظيم، وأن القرآن ف صدورنا مفوظ، وبألسنتنا مقروء، وف مصاحفنا مكتوب وهو الكلم الذي

 تكلم ال عز وجل به، ومن قال: إن القرآن بلفظي ملوق، أو لفظي به ملوق فهو جاهل ضال كافر بال
 العظيم. وإنا ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف

أصحاب الديث فيما ذكره مع تبحره ف الكلم، وتصانيفه الكثية فيه وتقدمه وتبزه عند أهله.
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 أخبنا أبو عبد ال الافظ قال: قرأت بط أب عمرو الستملي سعت أبا عثمان سعيد بن أشكاب يقول:
 سألت إسحاق ابن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال: "ل ينبغي أن يناظرف هذا، القرآن كلم ال غي ملوق

."
وذكر ممد بن جرير الطبي رحه ال ف كتابه (العتقاد) الذي صنفه ف هذه، وقال: " 

 أما القول ف ألفاظ العباد ف القرآن فل أثر فيه نعلمه عن صحاب، ول تابعي إل عمن ف قوله الغن
 والشفاء، وف إتباعه الرشد والدى، ومن يقوم قوله مقام الئمة الول أب عبد ال أحد بن حنبل رحه ال،
 فإن أبا إساعيل الترمذي حدثن قال: سعت أبا عبد ال أحد بن حنبل رحه ال يقول: " اللفظية جهمية "،
 قال ال تعال (فأجره حت يسمع كلم ال) من يسمع؟ قال: سعت جاعة من أصحابنا ل أحفظ أساءهم
 يذكرون عنه رضي ال عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن ملوق فهو جهمي: ومن قال غي ملوق

فهو مبتدع".
 قال ممد بن جرير: "ول قول ف ذلك عندنا يوز أن نقوله غي قوله إذ ل يكن لنا فيه إمام نأت به سواه،

 وفيه الكفاية والقنع، وهو المام التبع رحة ال عليه ورضوانه ". هذه ألفاظ ممد بن جرير الت نقلتها
نفسها إل ما ها هنا من كتاب العتقاد الذي صنفه.

 قلت: وهو- أعن ممد بن جرير- قد نفى عن نفسه بذا الفصل الذي ذكره ف كتابه كل ما نسب إليه،
 وقذف به من عدول عن سبيل السنة، أو ميل إل شيء من البدعة، والذي حكاه عن أحد رضي ال عنه

 وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنا قال ذلك لن جهما وأصحابه صرحوا بلق القرآن، والذين
 قالوا باللفظ تدرجوا به إل القول بلق القرآن، وخافوا أهل السنة ف ذلك الزمان من التصريح بلق القرآن،

 فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا ملوق، فلذلك ساهم أحد رحه ال جهمية. وحكي عنه
أيضا أنه قال: " اللفظية شر من الهمية".

 وأما ما حكاه ممد بن جرير عن أحد رحه ال أن من قال: لفظي بالقرآن غي ملوق فهو مبتدع، فإنا
 أراد أن السلف من أهل السنة ل يتكلموا ف باب اللفظ ول يوجهم الال إليه، وإنا حدث الكلم ف
 اللفظ من أهل التعمق وذوي المق الذين أتوا بالدثات، وبثو ا عما نو ا عنه من الضللت وذميم

 القالت، وخاضوا فيما ل يض فيه السلف من علماء السلم، فقال المام أحد هذا القول ف نفسه بدعة،
 ومن حق التدين أن يدعه، ول يتفوه به ول بثله من البدع البتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الئمة

التبعة أن القرآن كلم ال غي ملوق، ول يزيد عليه إل تكفي من يقول بلقه.
 أخبنا الاكم أبو عبد ال الافظ، حدثنا أبو بكر ممد بن عبد ال الراجي برور، حدثنا يى بن سالوكه

 عن أبيه عبد الكري السندي تال: قال وهب بن زمعة: أخبن الباساف قال: سعت  عبد ال بن البارك
يقول: " من كفر برف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال: ل أومن بذا الكلم فقد كفر".
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[استواء ال على عرشه]
 ويعتقد أهل الديث ويشهدون أن ال سبحانه وتعال فوق سبع سوات على عرشه كما نطق به كتابه ف

 قوله عز وجل (إن ربكم ال الذي خلق السموات والرض ف ستة أيام، ث استوى على العرش، يدبر المر،
ما من شفيع إل من بعد إذنه) وقوله ف سورة الرعد: 

 (ال الذي رفع السموات بغي عمد ترونا، ث استوى على العرش) وقوله ف سورة الفرقان (ث استوى على
 العرش الرحن، فاسأل به خبيا) وقوله ف سورة السجدة (ث استوى على العرش) وقوله ف سورة طه:

 (الرحن على العرش استوى) يثبتون له من ذلك ما أثبته ال تعال، ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلله
 ف خبه، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعال من استوائه على العرش، ويرونه على ظاهره ويكلون علمه إل

 ال، ويقولون: (آمنا به، كل من عند ربنا، وما يذكر إل أولو اللباب) كما أخب ال تعال عن الراسخي ف
العلم أنم يقولون ذلك، ورضيه منهم، فأثن عليهم به.

 أخبنا أبو السي عبد الرحن بن إبراهيم بن ممد بن يي العلي حدثن ممد بن داود بن سليمان الزاهد
 أخبن علي بن ممد بن عبيد أبو السن الافظ من أصله العتيق حدثنا أبو يي بن بشر الوراق حدثنا ممد

 بن الشرس الوراق أبو كنانة حدثنا أبو الغية النفي حدثنا قرة بن خالد عن السن عن أبيه عن أم سلمة
 ف قوله تعال: (الرحن على العرش استوى) قالت: الستواء غي مهول، والكيف غي معقول، والقرار به

إيان، والحود به كفر.
 وحدثنا أبو السن بن اسحق الدن حدثنا أحد بن الضر أبو السن الشافعي حدثنا شاذان حدثنا ابن ملد
 بن يزيد القهستان حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله: (الرحن على العرش استوى)
 كيف استوى؟ قال:  (الستواء غي مهول، والكيف غي معقول واليان به واجب والسؤال عنه بدعة وما

أراك إل ضال وأمر به أن يرج من ملسه).
 أخبنا أبو ممد اللدي العدل حدثنا أبو بكر عبد ال ابن ممد بن مسلم السفرايين حدثنا أبو السي

 علي بن السن حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد ال قال:
 جاء رجل إل مالك بن أنس يعن يسأله عن قوله: (الرحن على العرش استوى) قال: فما رأيته وجد من

 شيء كوجده من مقالته، وعله الرحضاء، وأطرق القوم، فجعلوا ينتظرون المر به فيه، ث سري عن مالك
 فقال: الكيف غي معلوم، والستواء غي مهول، واليان به واجب، والسؤال عنه بدعه، وإن لخاف أن

تكون ضال، ث أمر به فأخرج".
أخبنا به جدي أبو حامد أحد بن إساعيل عن جد والدي الشهيد، وأبو عبد ال ممد بن 
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 عدي بن حدوية الصابون حدثنا ممد بن أحد بن أب عون النسوى حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا مهدي
 بن جعفر الرملي حدثنا جعفر بن عبد ال قال: جاء رجل لالك بن أنس فقال: يا أبا عبد ال (الرحن على

العرش استوى) كيف استوى؟ قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وذكر بنحوه.
 وسئل أبو علي السي بن الفضل البجلي عن الستواء، وقيل له كيف استوى على عرشه، فقال: أنا ل
 أعرف من أنباء الغيب إل مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه، ول يبنا

كيف استوى.
 أخبنا أبو عبد ال الافظ، أخبنا أبو بكر ممد بن داود الزاهد، أخبنا ممد بن عبد الرحن السامي،

 حدثن عبد ال ابن أحد بن شبويه الروزي، سعت  علي بن السي بن شقيق يقول: سعت  عبد ال بن
 البارك يقول: " نعرف ربنا فوق سبع سوات على العرش استوى بائنا منه خلقه، ول نقول كما قالت

الهمية إنه ها هنا " وأشار إل الرض.
 وسعت  الاكم أبا عبد ال ف كتابه (التاريخ) الذي جعه لهل نيسابور، وف كتابه (معرفة الديث)

 اللذين جعهما ول يسبق إل مثلهما يقول: سعت أبا جعفر ممد بن صال بن هانئ يقول: سعت  أبا بكر
 ممد بن إسحاق بن خزية يقول: من ل يقل بأن ال عز وجل على عرشه، فوق سبع سواته، فهو كافر

بربه، حلل الدم، يستتاب فإن تاب 
 وإل ضربت عنقه، وألقي على بعض الزابل حت ل يتأذى السلمون ول العاهدون بنت رائحة جيفته، وكان

 ماله فيئا ل يرثه أحد من السلمي، إذ السلم ل يرث الكافر، كما قال الن صلى ال عليه وسلم " ل يرث
السلم الكافر ول الكافر السلم " رواه البخاري.

[عقيدتم بنول الرب سبحانه وميئه]
 ويثبت أصحاب الديث نزول الرب سبحانه وتعال كل ليلة إل السماء الدنيا، من غي تشبيه له بنول

 الخلوقي، ول تثيل ول تكييف بل يثبتون ما أثبته رسول ال صلى ال عليه وسلم، وينتهون فيه إليه،
ويرون الب الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إل ال .

 وكذلك يثبتون ما أنزله ال عز اسه ف كتابه، من ذكر اليء والتيان الذكورين ف قوله عز وجل: (هل
 ينظرون إل أن يأتيهم ال ف ظلل من الغمام واللئكة) وقوله عز اسه: (وجاء ربك واللك صفا صفا).

 وقرأت ف رسالة الشيخ أب بكر الساعيلي إل أهل جيلن أن ال سبحانه ينل إل السماء الدنيا على ما
 صح به الب عن الرسول صلى ال عليه وسلم، وقد قال ال عز وجل: (هل ينظرون إل أن يأتيهم ال ف

 ظلل من الغمام) وقال: (وجاء ربك واللك صفا صفا) ونؤمن بذلك كله على ما جاء بل كيف، فلو شاء
 سبحانه أن يبي لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إل ما أحكمه، وكففنا عن الذي يتشابه إذ كنا قد أمرنا به ف

 قوله عز وجل: (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابات فأما
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 الذين ف قلوبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعم تأويله إل ال، والراسخون ف
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إل أولو اللباب)

 أخبنا أبو بكر بن زكريا الشيبان سعت : أبا حامد بن الشرقي يقول: سعت  أحد السلمي وأبا داود
 الفاجي يقولن: سعنا إسحاق بن إبراهيم النظلي  يقول: قال ل المي عبدال بن طاهر: يا أبا يعقوب
 هذا الديث الذي ترويه عن رسول ال صلى ال عليه وسلم " ينل ربنا كل ليلة إل السماء الدنيا. كيف

ينل؟ قال، قلت: أعز ال المي، ل يقال لمر الرب كيف؟ إنا ينل بل كيف.
 حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل، حدثنا مبوب بن عبد الرحن القاضي، حدثن أبو بكر بن

أحد بن مبوب، حدثنا أحد بن حويه حدثنا أبو عبد الرحن العباسي، 
 حدثنا ممد بن سلم، سألت عبدال بن البارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبدال: يا ضعيف

 ليلة النصف! ينل ف كل ليلة، فقال الرجل يا أبا عبدال! كيف ينل؟ أليس يلو ذلك الكان منه؟ فقال
 عبدال: ينل كيف يشاء " وف رواية أخرى لذه الكاية أن عبدال ابن البارك قال للرجل: " إذا جاءك

الديث عن رسول ال صلى ال عليه وسلم فأصغ له ".
 سعت  الاكم أبا عبدال يقول: سعت  أبا زكريا يي بن ممد العنبي يقول: سعت إبراهيم بن أب طالب

 يقول: سعت  أحد بن سعيد بن إبراهيم بن عبدال الرباطي يقول: حضرت ملس المي عبدال بن طاهر
 ذات يوم وحضر إسحاق ابن إبراهيم يعن ابن راهويه، فسئل عن حديث النول: أصحيح هو؟ قال: "نعم "

 فقال له بعض قواد عبدال يا أبا يعقوب أتزعم أن ال ينل كل ليلة؟ قال: " نعم " قال: " كيف ينل؟ "
فقال له إسحاق: " 

 أثبته فوق حت أصف لك النول، فقال الرجل: " أثبته فوق " فقال: إسحاق: قال ال عز وجل: (وجاء
 ربك واللك صفا صفا) فقال المي عبدال: " يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة " فقال إسحاق: أعز ال المي،
 ومن ييء يوم القيامة من ينعه اليوم؟ وخب نزول الرب كل ليلة إل ساء الدنيا خب متفق على صحته مرج

 ف الصحيحي، من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الغر وأب سلمة عن أب هريرة. أخبنا أبو علي
 زاهر بن أحد، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد، حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك. وحدثنا أبو بكر

 بن زكريا حدثنا أبو حات علي بن عبيدان، حدثنا ممد بن يي قال: وما قرأت على ابن نافع وحدثن
 مطرف بن مالك رحه ال، وحدثنا أبو بكر بن زكريا، أخبنا أبو القاسم عبد ال بن إبراهيم ابن باكويه،
 حدثنا يي بن ممد حدثنا ييي بن يي، قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري، عن أب عبد ال
 الغر وأب سلمة عن أب هريرة رضي ال عنه، أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: " ينل ربنا تبارك

 وتعال ف كل ليلة إل ساء الدنيا حي يبقى ثلث الليل الخي، فيقول: (من يدعون فأستجيب له، ومن
يسألن فأعطيه، ومن يستغفرن فأغفر له ".
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ولذا الديث طرق إل أب هريرة، رواه الوزاعي عن يي بن أب كثي عن أب سلمة عن 
 أب هريرة رحه ال. ورواه يزيد بن هارون وغيه من الئمة عن ممد بن عمرو عن إل سلمة عن أب

 هريرة، ومالك عن الزهري عن العرج عن أب هريرة، ومالك عن الزهري عن سعيد بن السيب عن أب
 هريرة، وعبيد ال بن عمر عن سعيد بن أب سعيد القبي عن أب هريرة، وعبد العلى بن أب الساور

 وبشي بن أب سلمان عن أب حازم عن إل هريرة. ورواه نافع بن جبي بن مطعم عن أبيه، وموسى بن عقبة
 عن إسحاق بن يي عن عبادة بن الصامت، وعبد الرحن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد ال، وعبيد

 ال بن أب الدرداء عن علي بن أب طالب، وشريك عن أب إسحاق عن أب الحوص عن عبد ال بن
 مسعود وممد ابن كعب بن فضالة بن عبيد عن أب الدرداء وأبو الزبي عن جابر وسعيد بن جبي عن ابن

عباس وعن أم الؤمني عائشة وأم سلمة رضي ال عنهم.
 وهذه الطرق كلها مرجة بأسانيدها ف كتابنا الكبي العروف بالنتصار، وف رواية الوزاعي عن يي بن

 أب كثي عن أب سلمة عن أب هريرة رضي ال عنه، عن رسول ال صلى ال عليه وسلم: " إذا مضى نصف
 الليل أو ثلثاه ينل ال إل السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من

 مستغفر فيغفر له؟ حت ينفجر الصبح " وف رواية سعيد بن مرجانة عن أب هريرة زيادة ف آخره وهي " ث
 يبسط يديه يقول: من يقرض غي معدوم ول ظلوم ". وف رواية أب حازم عن أب هريرة عن رسول ال

 صلى ال عليه وسلم "إن ال ينل إل ساء الدنيا ف ثلث الليل الخي فينادي هل من سائل فأعطيه؟ هل من
 مستغفر فأغفر له؟ فل يبقى شيء فيه الروح إل علم به، إل الثقلن الن والنس " قال: وذلك حي تصيح

 الديكة وتنهق المي وتنبح الكلب. وروى هشام الدستوائي عن يي بن أب كثي عن هلل بن ميمون عن
 عطاء بن يسار عن رفاعة الهن حدث أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: " إذا مضى ثلث الليل أو
 شطر الليل أو ثلثاه ينل ال إل السماء الدنيا فيقول: ل أسأل من عبادي غي من يستغفر ف فأغفر له؟ من

يدعون فاستجيب له؟ من يسألن أعطيه؟ حت ينفجر الصبح".
 أخبنا أبو ممد اللدي أخبنا أبو العباس السراج، حدثنا ممد بن يي حدثنا عبيد ال بن موسى عن

 إسرائيل عن أب إسحاق عن أب مسم الغر قال: أشهد على أب سعيد وأب هريرة أنما شهدا على رسول
 ال صلى ال عليه وسلم وأنا أشهد عليهما أنما سعا النب صلى ال عليه وسلم يقول: " إن ال يهل حت

 إذا ذهب ثلث الليل الول هبط إل السماء الدنيا، فيقول: هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟
هل من داع؟ حت تطلع الشمس".

 أخبنا أبو ممد اللدى أنبانا أبو العباس يعن الثقفي حدثنا السن بن الصباح حدثنا شبابة بن ثوار عن
 يونس بن أب إسحاق عن أب مسلم الغر قال: أشهد على أب سعيد وأب هريرة أنما قال: قال رسول ال

 صلى ال عليه وسلم: إن ال يهل حت إذا كان ثلث الليل هبط إل هذه السماء، ث أمر بأبواب السماء

-8-



 ففتحت فقال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من مضطر
أكشف عنه ضره؟ 

هل من مستغيث أغيثه؟ فل يزال ذلك مكانه حت يطلع الفجر ف كل ليلة من الدنيا". 
 أخبنا أبو ممد اللدى أنبانا أبو العباس يعن الثقفي، حدثنا ماهدين موسى والفضل بن سهل قال: حدثنا
 يزيد بن هارون حدثنا سهل عن أب إسحاق عن الغر أنه شهد على أب هريرة وأب سعيد أنما شهدا على

رسول ال صلى ال عليه وسلم أنه قال: " إذا كان 
 ثلث الليل نزل تبارك وتعال إل السماء الدنيا، فقال: أل هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى

سؤله؟ أل هل من تائب يتاب عليه؟ ".
 حدثنا الستاذ أبو منصور بن حاد، حدثنا أبو إساعيل بن أب الظما ببغداد حدثنا أبو منصور الرمادي،

 حدثنا عبد الرزاق أخبنا معمر عن سهل عن أب صال عن أبيه عن أب هريرة قال: قال رسول ال صلى ال
 عليه وسم: " ينل ال تعال ف كل ليلة إل السماء الدنيا، فيقول: أنا اللك أنا اللك ثلثا. من يسألن

فأعطيه؟ من يدعون فأستجيب له؟ من يستغفرن فاغفر له؟ فل يزال كذلك حت يطلع الفجر ".
 سعت  الستاذ أبا منصور على إثر هذا الديث الذي أمله علينا يقول سئل أبو حنيفة 

عنه فقال: "ينل بل كيف " وقال بعضهم: "ينل نزول يليق بالربوبية بل كيف، من غي 
أن يكون نزوله مثل نزول اللق، بل بالتجلي والتملي، لنه جل جلله منه أن تكون 

صفاته مثل صفات اللق، كما كان منها أن تكون ذاته مثل ذوات اللق، فمجيئه وإتيانه 
ونزوله على حساب ما يليق بصفاته، من غي تشبيه وكيف.

وقال المام أبو بكر ممد بن إسحاق بن خزية ف كتاب التوحيد الذي صنفه وسعته من 
حامله أب طاهر رحه ال تعال.

باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الجاز والعراق ف نزول الرب إل السماء 
 الدنيا كل ليلة من غي صفة كيفية النول إثبات النول نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، متيقن با ف

 هذه الخبار من ذكر النول من غي أن نصف الكيفية، لن نبينا صلى ال عليه وسلم ل يصف لنا كيفية
 نزول خالقنا إل السماء - الدنيا، وأعلمنا أنه ينل، وال عز وجل ول! نبئه صلى ال عليه وسلم بيان ما

 بالسلمي إليه الاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون با ف هذه الخبار من ذلك النول، غي
متكلفي للنول بصفة الكيفية، إذ النب صلى ال عليه وسلم ل يصف كيفية النول. اهـ.

 وأخبنا الاكم أبو عبد ال الافظ، حدثنا أبو ممد الصيدلن، حدثنا علي بن السي بن النيد، حدثنا
 أحد بن صال الصري، حدثنا بن وهب، أنبأنا مرمة بن بكي عن أبيه رحه ال وأخبنا الاكم حدثنا ممد

 بن يعقوب الصم واللفظ له، حدثنا إبراهيم بن حنيفة، حدثنا ابن وهب عن مرمة ابن بكي عن أبيه قال:
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 سعت  ممد بن النكدر يزعم أنه سع أم سلمة زوجة الن صلى ال عليه وسلم تقول "نعم اليوم يوم ينل
ال تعال فيه إل السماء الدنيا قالوا وأي يوم؟ قالت يوم عرفة".

 وروت عائشة رضي ال عنها عن الن صلى ال عليه وسلم قالت " ينل ال تعال ف النصف من شعبان إل
 السماء الدنيا ليل إل آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز بن كلب، ويكتب الاج وينل

أرزاق السنة، ول يترك أحدا إل غفر له إل مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا ".
 أخبنا أبو طاهر بن خزية، حدثنا جدي المام حدثنا السن بن ممد الزعفران حدثنا إساعيل بن علية عن
 هشام الدستوائي (ح) قال المام وحدثنا الزعفران عبد ال بن بكر السهمي، حدثنا هشام الدستوائي (ح)

 وحدثنا الزعفران حدثنا يزيد يعن ابن هارون الدستوائي (ح) وحدثنا ممد بن عبد ال بن ميمون
 بالسكندرية، حدثنا الوليد عن الوزاعي جيعهم عن يي بن أب كثي، عن عطاء بن يسار، حدثن رفاعة
 بن عرابة الهن (ح) قال المام، وحدثنا أبو هشام بن زياد بن أيوب حدثنا مبشر بن إساعيل اللي عن

 الوزاعي، حدثنا يي بن أب كثي حدثن هلل بن أب ميمونة، عن عطاء بن يسار حدثن رفاعة بن عرابة
 الهن قال: صدرنا مع رسول ال صلى ال عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون الن صلى ال عليه

 وسلم، فجعل يأذن لم فقال النب صلى ال عليه وسم: "ما بال شق الشجرة الذي يلي النب صلى ال عليه
 وسلم أبغض إليكم من الخر، فل يرى من القوم إل باكيا قال يقول أبو بكر الصديق إن الذي يستأذنك

 بعدها لسفيه، فقام النب صلى ال عليه وسم، فحمد ال وأثن عليه وكان إذا حلف قال: والذي نفسي بيده
 أشهد عند ال ما منكم من أحد يؤمن بال واليوم الخر ث يسدد إل سلك به ف النة، ولقد وعدن رب أن
 يدخل من أمت النة سبعي ألفا بغي حساب ول عذاب، وإن لرجو أن ل يدخلوها حت يؤمنوا ومن صلح

 من أزواجهم وذرياتم يساكنكم ف النة، ث قال صلى ال عليه وسم: إذا مضى شطر الليل أو قال: ثلثاه
 ينل ال إل السماء الدنيا، ث يقول: ل أسأل عن عبادي غيي، من ذا الذي يسألن فأعطيه؟ من ذا الذي

يدعو ف فأجيبه؟ من ذا الذي يستغفرن فأغفر له؟ حت ينفجر الصبح " هذا لفظ حديث الوليد.
 قال شيخ السلم: قلت: فلما صح خب النول عن الرسول صلى ال عليه وسلم أقر به أهل السنة، وقبلوا

 الب، وأثبتوا النول على ما قاله رسول ال صلى ال عليه وسلم، ول يعتقدوا تشبيها له بنول خلقه،
 وعلموا وتققوا واعتقدوا أن صفات ال سبحانه ل تشبه صفات اللق، كما أن ذاته ل تشبه ذوات اللق

تعال ال عما يقول الشبهة والعطلة علوا كبيا، ولعنهم لعنا كثيا.
 وقرأت لب عبد ال ابن أب جعفر البخاري، وكان شيخ بارى ف عصره بل مدافعة، وأبو حفص كان من

كبار أصحاب ممد بن السن الشيبان، قال أبو عبد ال:- أعن ابن 
 أب حفص هذا- سعت عبد ال بن عثمان وهو عبدان شيخ مرو يقول: سعت ممد بن السن الشيبان

 يقول: قال حاد بن أب حنيفة: قلنا لؤلء: أرأيتم قول ال عز وجل (وجاء ربك واللك صفا صفا)؟ قالوا:

-10-



 أما اللئكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعال فإنا ل ندري ما عن لذاك، ول ندري كيفية ميئه، فقلت
 لم: إنا ل نكلفكم أن تعلموا كيف ميئه، ولكنا نكلفكم أن تؤمنوا بجيئه، أرأيت من أنكر أن اللك ييء

 صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا: كافر مكذب. قلت: فكذلك إن أنكر أن ال سبحانه ل ييء فهو كافر
مكذب.

 قال أبو عبد ال بن أب حفص البخاري أيضا ف كتابه: ذكر إبراهيم عن الشعث قال سعت  الفضيل بن
 عياض يقول: إذا قال لك الهمي: إنا ل نؤمن برب ينل عن مكانه. فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما

يشاء.
[رؤية الؤمني ل ف الخرة]

 وروى يزيد بن هارون ف ملسه حديث إساعيل بن أب خالد، عن قيس بن أب حازم، عن جرير بن عبد
 ال ف الرؤية، وقول رسول ال صلى ال عليه وسلم: " إنكم تنظرون إل ربكم كما تنظرون إل القمر ليلة

البدر " فقال له رجل ف ملسه: يا أبا خالد: ما 
 معن هذا الديث؟ فغضب وحرد، وقال: ما أشبهك بصبيغ، وأحوجك إل مثل ما فعل به! ويك! ومن
 يدري كيف هذا؟ ومن يوز له أن ياوز هذا القول الذي جاء به الديث، أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء

 نفسه إل من سفه نفسه؟ واستخف بدينه؟ إذا سعتم الديث عن رسول ال صلى ال عليه وسلم فاتبعوه،
ول تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ول تاروا فيه سلمتم، وإن ل تفعلوا هلكتم. 

 وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إل مثل ما فعل به: هي ما
 رواه يي بن سعيد عن سعيد بن السيب، أن صبيغا التميمي أتى أمي الؤمني، عمر بن الطاب رضي ال

 عنه، فقال: يا أمي الؤمني! أخبن عن (الذاريات ذروا) قال: هي الرياح، ولول أن سعت  رسول ال
 صلى ال عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبن عن (الاملت وقرا) قال: هي السحاب، ولول أن سعت
 رسول ال صلى ال عليه وسلم بقوله ما قلته. قال: فأخبن عن (القسمات أمرا) قال: اللئكة، ولول أن

 سعت  رسول ال صلى ال عليه وسلم يقوله ما قلته، قال: فأخبن عن (الاريات يسرا) قال: هي السفن،
 ولول أن سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: ث أمر به فضرب مائة سوط، ث جعله

 ف بيت حت إذا برأ دعا به، ث ضربه مائة سوط أخرى، ث حله على قتب، وكتب إل أب موسى
 الشعري: (أن حرم عليه مالسة الناس) فم يزل كذلك حت أتى أبا موسى الشعري، فحلف باليان

 الغلظة ما يد ف نفسه ما كان يده شيئا، فكتب عمر إليه: ما إخاله إل قد صدق، خل بينه وبي مالسة
الناس. 
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 وروى حاد بن زيد عن قطن بن كعب: سعت  رجل من بن عجل يقال له: فلن- خلته ابن زرعة-
 يدث عن أبيه قال: رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعي أجرب، ييء إل اللق فكلما جلس إل قوم

ل يعرفونه ناداهم أهل اللقة الخرى: عزمة أمي الؤمني.
 وروى حاد بن زيد أيضا عن يزيد بن أب حازم عن سليمان بن يسار أن رجل من بن تيم يقال له صبيغ
 قدم الدينة، فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر، فبعث إليه، وقد أعد له

عراجي النخل، فلما دخل عليه جلس، فقال: من أنت؟ قال: 
 أنا عبد ال صبيغ. قال: وأنا عبد ال عمر، ث أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجي، فما زال يضربه حت

 شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمي الؤمني، فقد وال ذهب ما كنت أجد ف
رأسي.

أخبنا أبو عبد الرحن ممد ابن السي بن موسى السلمي أخبنا ممد بن ممود الفقيه 
 الروزي با، حدثنا ممد بن عمي الرازي حدثنا أبو زكريا يي بن أيوب العلت التجيب بصر، حدثنا

 يونس بن عبد العلى حدثنا أشهب بن عبد العزيز سعت  مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع! قيل: يا أبا
 عبد ال. وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون ف أساء ال وصفاته، وكلمه وعلمه وقدرته ل

يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون.
 أخبنا أبو السي أحد بن ممد بن عمر الزاهد الفاف، أخبنا أبو نعيم عبد اللك بن ممد بن عدي

 الفقيه حدثنا الربيع بن سليمان عن الشافعي رحه ال يقول: لن ألقاه بكل ذنب ما خل الشرك أحب إل
من ألقاه بشيء من الهواء.

اخبن أبو طاهر ممد بن الفضل حدثنا أبو عمر واليي حدثنا أبو الزهر حدثنا قبيصة 
 حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان- قال: سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الهواء، فقال: الزم

دين الصب ف الكتاب، والعراب وانه عما سوى ذلك.
 أخبنا أبو عبد ال الافظ حدثنا ممد بن يزيد سعت أبا يي القزاز يقول: سعت العباس بن حزة يقول:

 سعت  أحد بن أب الواري يقول: سعت  سفيان بن عيينة يقول:كل ما وصف ال به نفسه ف كتابه
فتفسيه تلوته والسكوت عنه.

أخبنا أبو السي الفاف حدثنا أبو العباس ممد بن إسحاق السراج، حدثنا إساعيل بن 
 أب الارث، حدثنا اليثم بن خارجة سعت  الوليد بن مسلم قال: سألت الوزاعي وسفيان ومالك بن أنس

عن هذه الحاديث ف الصفات والرؤية قال: أمروها كما جاءت بل كيف.
 قال المام الزهري إمام الئمة ف عصره، وعي علماء المة ف وقته: على ال البيان، وعلى الرسول البلغ،

وعلينا التسليم.
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وعن بعض السلف: قدم السلم ل يثبت إل على قنطرة التسليم.
أخبنا أبو طاهر بن خزية حدثنا جدي المام أحد بن نصر، حدثنا أبو يعقوب السن، 

 حدثنا كثي بن عبد ال الزن عن أبيه عن جده قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم " إن هذا الدين بدأ
غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوب للغرباء.

 )أخبنا عبد32قيل: يا رسول ال، ومن الغرباء؟ قال: الذين ييون سنت من بعدي ويعلمونا عباد ال ". (
ال الافظ سعت  أبا السن الكاري يقول: سعت  علي بن عبد العزيز 

يقول: سعت أبا القاسم بن سلم يقول: التبع للسنة كالقابض على المر، وهو اليوم 
عندي أفضل من ضرب السيف ف سبيل ال.

 وروي عن العمش عن أب الضحى عن مسروق قال: دخلنا على عبد ال بن مسعود فقال: "يا أيها الناس!
 من علم شيئا فليقل به، ومن ل يعلم فليقل: ال أعلم، فإن من العلم أن يقول لا ل يعلم: ال أعلم. قال عز

وجل لنبيه صلى ال عليه وسلم: (تل ما أسألكم 
 أخبنا أبو عبد ال الافظ حدثنا أبو العباس العقلي، حدثنا أحد بن0عليه من أجر، وما أنا من التكلفي)

 عبد البار العطاردي، حدثن أب وعبد الرحن الضب، عن القاسم بن عروة عن ممد بن كعب القرظي
 قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز، فجعلت أنظر اليه نظرا شديدا، فقال: إنك لتنظر إل نظرا ما كنت

 تنظره إل وأنا بالدينة، فقلت: لتعجب فقال: ومم تعجب؟ قال: قلت: وما حال من لونك، ونل من
جسمك ونقي من شعرك؟ 

قال: كيف ولو رأيتن بعد ثلثة ف قبي، وقد سالت حدقتاي على وجنت، وسال منخراي. 
 ف فمي صديدا؟ كنت ل أشد نكرة، حدثن حديثا كنت حدثتنيه عن عبد ال بن عباس قال: قلت: حدثن

 عبد ال بن عباس يرفع الديث إل رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: " لكل شيء شرف، وأشرف
 الالس ما استقبل به القبلة، ل تصلوا خلف نائم ول مدث، واقتلوا الية والعقرب، وإن كنتم ف صلتكم،
 ول تستروا الدر بالثياب، ومن نظر ف كتاب أخيه بغي إذنه فإنا ينظر ف النار، أل أنبئكم بشراركم؟ قالو

 ا: بلى يا رسول ال. قال: الذي يلد عبده، وينع رفده، وينل وحده، أفل أنبئكم بشر من ذلكم؟ الذي
يبغض الناس، ويبغضونه. أفل أنبئكم بشر من ذلكم؟ الذي ل يقيل عثرة، ول يقبل 

معذرة، ول يغفر ذنبا. أفل أنبئكم بشر من ذلكم؟ الذي ل يرجى خيه، ول يؤمن شره، 
 من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على ال، ومن أحب أن يكون أغن الناس فليكن با ف يد ال
 أوثق منه با ف يد غيه، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق ال. إن عيسى عليه السلم قام ف قومه

 فقال: يا بن إسرائيل ل تكلموا بالكمة عند الهال، فتظلموها، ول تنعوها أهلها، فتظلموهم، ول
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 تظلموا، ول تكافئوا ظالا بظلمه، فيبطل فضلكم عند ربكم. المور ثلثة: أمر بي رشده فاتبعوه، وأمر بي
غيه، فاجتنبوه، وأمر اختلفتم فيه فكلوه ل عز وجل ". 

[البعث بعد الوت والشفاعة]
 ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الوت يوم القيامة، وبكل ما أخب ال سبحانه من أهوال ذلك اليوم

 الق، و اختلف أحوال العباد فيه واللق فيما يرونه ويلقونه هنالك، ف ذلك اليوم الائل من أخذ الكتب
 باليان والشمائل، والجابة عن السائل، إل سائر الزلزل والبلبل الوعودة ف ذلك اليوم العظيم، والقام

 الائل من الصراط واليزان، ونشر الصحف الت فيها مثاقيل الذر من الي والشر، وغيها، ويؤمن أهل الدين
 والسنة بشفاعة الرسول صلى ال عليه وسلم لذنب التوحيد، ومرتكب الكبائر، كما ورد به الب الصحيح
 عن رسول ال صلى ال عليه وسم، أخبنا أبو سعيد بن حدون، أنبأنا أبو حامد بن الشرقي، حدثنا أحد

 بن يوسف السلمي، حدثنا عبد الرزاق، أنبانا معمر عن ثابت عن أنس عن الن صلى ال عليه وسلم قال: "
 شفاعت لهل الكبائر من أمت ". وأخبنا أبو علي زاهر بن أحد أخبنا ممد بن السيب الغيان، حدثنا

 السن بن عرفة، حدثنا عبد السلم بن حرب اللئي، عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد، عن عبد ال
 بن عمر قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم " خيت بي الشفاعة وبي أن يدخل شطر أمت النة،

 فاخترت الشفاعة، لنا أعم وأكفى. أترونا للمؤمني التقي؟ ل، ولكنها للمذنبي التلوثي الطائي".
 أخبنا أبو ممد اللدي، أخبنا أبو العباس السراج حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن ممد
 الدراوردي عن عمرو بن أب عمرو، (ح). وأخبنا أبو طاهر بن خزية أخبنا جدي المام ممد بن

 إسحاق بن خزية، حدثنا علي بن حجر بن إساعيل بن جعفر، عن عمرو بن أب عمرو، عن سعيد بن أب
 سعيد القبي، عن أب هريرة رضي ال عنه أنه قال: يا رسول ال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟

 فقال: " لقد ظننت أن ل يسألن عن هذا الديث أحد أول منك، لا رأيت من حرصك على الديث، إن
أسعد الناس بشفاعت يوم القيامة من قال: ل إله إل ال خالصا من قبل نفسه".

[الوض والكوثر]
ويؤمنون بالوض والكوثر، وإدخال فريق من الوحدين النة بغي حساب، وماسبة فريق 
منهم حسابا يسيا، وإدخالم النة بغي سوء يسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من 

 مذنبيهم النار ث إعتاقهم أو إخراجهم منها، وإلاقهم بإخوانم الذين سبقوهم إليها، ول يلدون ف النار،
فأما الكفار فإنم يلدون فيها ول يرجون منها أبدا، ول يترك ال فيها من عصاة أهل اليان أحدا.

[رؤية الؤمني ربم ف الخرة]
ويشهد أهل السنة أن الؤمني يرون ربم تبارك وتعال بأبصارهم، وينظرون إليه على ما 
ورد به الب الصحيح عن رسول ال صلى ال عليه وسلم ف قوله: " إنكم ترون ربكم 
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 كما ترون القمر ليلة البدر" والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية، ل للمرئي، والخبار الواردة ف الرؤية مرجة ف
كتاب (النتصار) بطرقها.

[اليان بالنة والنار وأنما ملوقتان]
 ويشهد أهل السنة أن النة والنار ملوقتان، وأنما باقيتان ل يفنيان أبدا، وأن أهل النة ل يرجون منها

 أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لا، ليرجون أبدا، وأن النادي ينادي يومئذ " يا أهل النة
 خلود ول موت، ويا أهل النار خلود ول موت " على ما ورد به الب الصحيح عن رسول ال صلى ال

عليه وسلم.
[اليان قول وعمل ويزيد وينقص]

 ومن مذهب أهل الديث أن اليان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالعصية، قال ممد بن علي
بن السن بن شقيق: سألت أبا عبد ال أحد بن حنبل رحه ال عن 

اليان ف معن الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا السن بن موسى الشيب حدثنا حاد بن 
 سلمة عن أب جعفر عن أبيه عن جده عن عمر بن حبيب قال: اليان يزيد وينقص فقيل: وما زيادته وما

نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا ال فحمدناه سبحانه فتلك زيادته، وإذا غفلنا 
وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه.

أخبنا أبو السن بن أب إسحاق الزكي، حدثنا أب حدثنا أبو عمرو اليي، حدثنا ممد 
بن يي الذهلي، وممد بن إدريس الكي، وأحد بن شداد الترمذي، قالوا: حدثنا 

الميدي حدثنا يي بن سليم: سألت عشرة من الفقهاء عن اليان فقالوا: قول وعمل.
 وسألت هشام بن حسان فقال: قول وعمل. وسألت ابن جرير فقال: قول وعمل. وسألت ممد بن مسلم
 الطائفي فقال: قول وعمل. وسألت سفيان الثوري فقال: قول وعمل. وسألت الثن بن الصباح فقال: قول

 وعمل. وسألت فضيل فقال: قول وعمل. وسألت نافع بن عمر المحي فقال: قول وعمل. وسألت
 سفيان بن عيينة فقال: قول وعمل. وأخرنا أبو عمرو اليي، حدثنا ممد بن يي وممد بن إدريس سعت
 الميدي يقول: سعت سفيان بن عيينة يقول: اليان قول وعمل، يزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم بن

عيينة: يا أبا ممد تقول: ينقص؟ فقال: اسكت يا صب بل ينقص حت ليبقى منه شيء.
وقال الوليد بن مسلم: سعت الوزاعي ومالكا وسعيد ابن عبد العزيز ينكرون على من 

يقول: إقرار بل عمل. ويقولون ل إيان إل بعمل، فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر 
فإنه أكمل إيانا، ومن كان قليل الطاعة كثي العصية والغفلة والضاعة فإيانه 

ناقص.
وسعت الاكم أبا عبد ال الافظ يقول: سعت أبا بكر ممد بن أحد بن باكويه 
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 اللب يقول: سعت أبا بكر ممد بن إسحاق بن خزية يقول: سعت أحد بن سعيد الرباطي يقول: قال
 ل عبد ال بن طاهر: يا أحد إنكم تبغضون هؤلء القوم جهل، وأنا أبغضهم عن معرفة. أول: إنم ل يرون

للسلطان طاعة الثان: إنه ليس لليان عندهم قدر، 
 وال ل أستجيز أن أقول: إيان كإيان يي بن يي، ول كإيان أحد بن حنبل، وهم يقولون: إياننا كإيان

جبائيل وميكائيل.
 وسعت أبا جعفر ممد بن صال بن هانء يقول: سعت أبا بكر ممد بن شعيب يقول: سعت  إسحاق بن

 إبراهيم النظلي يقول: قدم ابن البارك الري فقام إليه رجل من العباد، الظن أنه يذهب مذهب الوارج،
 فقال له: يا أبا عبد الرحن ما تقول فيمن يزن ويسرق ويشرب المر؟ قال ل أخرجه من اليان، فقال: يا

 أبا عبد الرحن على كب السن صرت مرجئا؟ فقال: ل تقبلن الرجئة. الرجئة تقول: حسناتنا مقبولة،
 وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أن قبلت من حسنة لشهدت أن ف النة، ث ذكر عن أب شوذب عن سلمة

 بن كهيل، عن هذيل بن شرحبيل قال: قال عمر بن الطاب رضي ال عنه: لو وزن إيان أب بكر بإيان
أهل الرض لرجح.

سعت  أبا بكر ممد بن عبد ال بن ممد بن زكريا الشيبان يقول: سعت يي بن 
 منصور القاضي يقول: سعت ممد بن إسحاق بن خزية يقول: سعت  السي بن حرب أخا أحد بن

حرب الزاهد يقول: أشهد أن دين أحد بن حرب الذي يدين ال به أن اليان قول وعمل يزيد وينقص.
[ل يكفر أحد من السلمي بكل ذنب]

 ويعتقد أهل السنة أن الؤمن وإن أذنب ذنوبا كثية صغائر وكبائر فإنه ل يكفر با، وإن خرج من الدنيا غي
 تائب منها، ومات على التوحيد والخلص، فإن أمره إل ال عز وجل إن شاء عفا عنه، وأدخله النة يوم

 القيامة سالا غانا، غي مبتلى بالنار ول معاقب على ما ارتكبه واكتسبه، ث استصحبه إل يوم القيامة من
 الثام والوزار، وإن شاء عفا عنه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه ل يلده فيها، بل أعتقه واخرجه منها

إل نعيم دار القرار.
وكان شيخنا سهل بن ممد رحه ال يقول: الؤمن الذنب وإن عذب بالنار فإنه ل يلقى 

 فيها إلقاء الكفار، ول يبقى فيها بقاء الكفار، ول يشقى فيها شقاء الكفار. ومعن ذلك أن الكافر يسحب
 على وجهه إل النار، ويلقى فيها منكوسا ف السلسل والغلل والنكال الثقال، والؤمن الذنب إذا ابتلى
 ف النار فإنه يدخل النار كما يدخل الرم ف الدنيا السجن على الرجل من غي إلقاء وتنكيس. ومعن قوله

 "ل يلقى ف النار إلقاء الكفار " أن الكافر يرق بدنه كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيه، ليذوق
 العذاب كما بينه ال ف كتابه ف قو له تعال (إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت
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 جلودهم بدلناهم جلودا غيها ليذوقوا العذاب) وأما الؤمنون فل تلفح وجوههم النار، ول ترق أعضاء
السجود منهم، إذ حرم ال على النار أعضاء سجوده. 

 ومعن قوله: "ل يبقى ف النار بقاء الكفار " أن الكافر يلد فيها ول يرج منها أبدا، ول يلد ال من مذنب
 الؤمني ف النار أحدا. ومعن قوله: " ل يشقى بالنار شقاء الكفار " أن الكفار ييأسون فيها من رحة ال،
 ول يرجون راحة بال، وأما الؤمنون فل ينقطع طمعهم من رحة ال ف كل حال، وعاقبة الؤمني كلهم

النة، لنم خلقوا لا وخلقت لم فضل من ال ومنة. 
[حكم تارك الصلة عمدا]

واختلف أهل الديث ف ترك السلم صلة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحد بن حنبل 
وجاعة من علماء السلف، وأخرجوه به من السلم، للخب الصحيح: " بي العبد والشرك 

 ترك الصلة، فمن ترك الصلة فقد كفر" وذهب الشافعي وأصحابه وجاعة من علماء السلف رحة ال
 عليهم أجعي إل أنه ل يكفر ما دام معتقدا لوجوبا، وإنا يستوجب القتل كما يستوجبه الرتد عن

 السلم، وتأولوا الب من ترك الصلة جاحدا كما أخب سبحانه عن يوسف عليه السلم أنه قال: (إن
 تركت ملة قوم ل يؤمنون بال وهم بالخرة هم كافرون) ول يك يتلبس بكفر فارقه، ولكن تركه جاحدا

له.
[خلق أفعال العباد]

 ومن قول أهل السنة والماعة ف أكساب العباد أنا ملوقة ل تعال، ل يترون فيه، ول يعدون من أهل
 الدى ودين الق من ينكر هذا القول وينفيه، ويشهدون أن ال تعال يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ل

حجة لن أضله ال عليه، ول عذر له لديه، قال ال 
 عز وجل (قل: فلله الجة البالغة، فلو شاء لداكم أجعي) وقال: (ولو شئنا لتينا كل نفس هداها، ولكن

 حق القول من) الية وقال: (ولقد ذرأنا لهنم كثيا من الن والنس) الية. سبحانه وتعال خلق اللق بل
 حاجة إليهم، فجعلهم فرقتي، فريقا للنعيم فضل، وفريقا للجحيم عدل، وجعل منهم غويا ورشيدا، وشقيا

وسعيدا، وقريبا من رحته، وبعيدا، ل يسأل عما يفعل وهم يسألون.
أخبنا أبو ممد اللدي أخبنا أبو ممد العباس السراج حدثنا يوسف عن موسى أخبنا 

 جرير عن العمش عن زيد بن وهب عن عبد ال بن مسعود قال: حدثنا رسول ال صلى ال عليه وسلم
 وهو الصادق الصدوق " إن خفق أحدكم يمع ف بطن أمه أربعي يوما نطفة، ث يكون علقة مثل ذلك، ث
 يكون مضغة مثل ذلك، ث يبعث ال إليه ملكا بأربع كلمات، رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، فو الذي

 نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النة حت ما يكون بينه وبينها إل ذراع، ث يدركه ما سبق له ف
الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ".
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[الي والشر]
 ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الي والشر والنفع والضر بقضاء ال وقدره، ل مرد لما، ول ميص ول

 ميد عنهما، ول يصيب الرء إل ما كتبه له ربه، ولو جهد اللق أن ينفعوا الرء با ل يكتبه ال له. ل
 يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه با ل يقضه ال ل يقدروا. على ما ورد به الب عن عبد ال بن عباس

 عن الن صلى ال عليه وسلم. وقال ال عز وجل: (وإن يسسك ال بضر فل كاشف له إل هو، وإن يردك
 0بي فل راد لفضله) 

ومن مذهب أهل السنة وطريقهم مع قولم بأن الي والشر من ال، وبقضائه، ل يضاف 
 إل ال تعال ما يتوهم منه نقص على النفراد، فل يقال: يا خالق القردة والنازير والنافس والعلن، وإن

كان ل ملوق إل والرب خالقه، وف ذلك ورد قول رسول ال 
صلى ال عليه وسلم ف دعاء الستفتاح " تباركت وتعاليت، والي ف يديك، والشر ليس 

إليك " ومعناه وال أعلم والشر ليس ما يضاف إليك إفرادا وقصدا، حت يقال لك ف 
 الناداه: يا خالق الشر أو يا مقدر الشر، وإن كان هو الالق والقدر لا جيعا، لذلك أضاف الضر عليه
 السلم إرادة العيب إل نفسه، فقال: فيما أخب ال عنه ف قوله: (أما السفينة فكانت لساكي يعملون ي

 البحر، فأردت أن أعيبها) ولا ذكر الي والب والرحة أضاف إرادتا إل ال عز وجل فقال: (فأراد ربك أن
 يبلغا أشدها، ويستخرجا كنها رحة من ربك) ولذلك قال مبا عن إبراهيم عليه السلم أنه قال: (وإذا

مرضت فهو يشفي) فأضاف الرض إل نفسه، والشفاء إل ربه، وإن كان الميع منه.
 ومن مذهب أهل السنة والماعة أن ال عز وجل مريد لميع أعمال العباد خيها وشرها، ل يؤمن أحد إل

 بشيئته، ول يكفر أحد إل بشيئته، ولو شاء لعل الناس أمة واحدة، ولو شاء أن ل يعصى ما خلق إبليس
 فكفر الكافرين وإيان الؤمني بقضائه سبحانه وتعال وقدره، وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه

 وقضاه، ويرضى اليان والطاعة،ويسخط الكفر والعصية، قال ال عز وجل: (إن تكفروا فإن ال غن
عنكم، ول يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم).

[عواقب العباد مبهمة]
ويعتقد ويشهد أصحاب الديث أن عواقب العباد مبهمة، ل يدري أحد با يتم له، ول 

 يكون لواحد بعينه أنه من أهل النة، ول يكون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لن ذلك مغيب عنهم،
 ل يعرفون على ما يوت عليه النسان ب ولذلك يقولون: إنا مؤمنون إن شاء ال. ويشهدون لن مات على
 السلم أن عاقبته النة فإن الذين سبق القضاء عليهم من ال أنم يعذبون بالنار مدة لذنوبم الت اكتسبوها،
 ول يتوبوا منها، فإنم يردون أخيا إل النة ول يبقى أحد ف النار من السلمي. فضل من ال ومنه، ومن

مات والعياذ بال على الكفر فمرده إل النار ل ينجو منها، ول يكون لقامه فيها منتهى. 
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[البشرون بالنة]
 فأما الذين شهد لم رسول ال صلى ال عليه وسلم من أصحابه بأعيانم بأنم من أهل النة، فإن أصحاب

 الديث يشهدون لم بذلك، تصديقا للرسول صلى ال عليه وسلم فما ذكره ووعده لم، فإنه صلى ال
 عليه وسلم ل يشهد لم با إل بعد أن عرف ذلك، وال تعال أطلع رسوله صلى ال عليه وسلم على ما

شاء من غيبه، وبيان ذلك ف قوله عز 
 وجل: (عال الغيب فل يظهر على غيبه أحدا إل من أرتضى من رسول) وقد بشر صلى ال عليه وسلم

 عشرة من أصحابه بالنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبي وعبد الرحن بن عوف وسعد
 وسعيد وأبو عبيدة بن الراح، وكذلك قال لثابت بن قيس بن شاس: "أنت من أهل النة ". قال أنس بن

مالك: فلقد كان يشي بي أظهرنا ونن نقول: إنه من أهل النة.
[أفضل الصحابة]

 ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم أبو بكر ث عمر ث عثمان ث علي،
وأنم اللفاء الراشدون الذين ذكر صلى ال عليه وسلم خلفتهم بقوله 

 فيما رواه سعيد بن نبهان عن سفينة "اللفة بعدي ثلثون سنة " وبعد انقضاء أيامهم عاد المر إل اللك
 العضوض على ما أخب عنه الرسول صلى ال عليه وسلم. ويثبت أصحاب الديث خلفة أب بكر رضي

ال عنه بعد وفاة رسول ال صلى ال عليه وسلم، 
 باختيار الصحابة واتفاقهم عليه، وقولم قاطبة: رضيه رسول ال صلى ال عليه وسلم لديننا، فرضيناه

 لدنيانا، وقولم: قد مات رسول ال صلى ال عليه وسلم فمن يؤخرك! وأرادوا أنه صلى ال عليه وسلم
 قدمك ف الصلة بنا أيام مرضه، فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديه إياك؟ وكان رسول

 ال صلى ال عليه وسلم يتكلم ف شأن أب بكر ف حال حياته با يبي للصحابة أنه أحق الناس باللفة
 بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا، فانتفعوا بكانه وال، وارتفعوا حت قال أبو هريرة رضي ال عنه: وال

 الذي ل إله إل هو لول أن أبا بكر استخلف لا عبدا ال. ولا قيل له: مه يا أبا هريرة! قام بجة صحة قوله،
فصدقوه فيه وأقروا به.

ث خلفة عمر بن الطاب رضي ال عنه وأرضاه باستخلف أب بكر رضي ال عنه إياه، 
واتفاق الصحابة عليه بعده، وإناز ال سبحانه بكانه ف إعلء السلم، وإعظام شأنه وعده.

 ث خلفة عثمان رضي ال عنه بإجاع أهل الشورى، وإجاع الصحاب كافة، ورضاهم به حت جعل المر
إليه. ث خلفة علي رضي ال عنه ببيعة الصحابة إياه، عرفه ورآه كل 

 منهم رضي ال عنه أحق اللق، وأولهم ف ذلك الوقت باللفة ول يستجيزوا عصيانه وخلفه، فكان
 هؤلء الربعة اللفاء الراشدين الذين نصر ال بم الدين، وقهر وقسر بكانم اللحدين، وقوى بكانم
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 السلم، ورفع ف أيامهم للحق العلم، ونور بضيائهم ونورهم وبائهم الظلم، وحقق بلفتهم وعده
 السابق ف قوله عز وجل: (وعد ال الذين آمنوا منكم وعملوا الصالات ليستخلفنهم ف الرض كما

 استخلف الذين من قبلهم) وف قوله: (أشداء على الكفار) فمن أحبهم وتولهم، ودعا لم، ورعى حقهم،
 وعرف فضلهم فاز ف الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم، ونسبهم إل ما تنسبهم الروافض والوارج ـ لعنهم

ال ـ فقد هلك ف الالكي. قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "ل تسبوا 
 أصحاب، فمن سبهم فعليه لعنة ال " وقال: "من أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن

آذاهم فقد آذان، ومن سبهم فعليه لعنة ال".
[الصلة خلف الب والفاجر]

 ويرى أصحاب الديث المعة والعيدين، وغيها من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا.
 ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لم بالصلح والتوفيق والصلح، ول
 يرون الروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إل الور واليف. ويرون قتال الفئة الباغية حت

ترجع إل طاعة المام العدل. 
[الكف عما شجر بي الصحابة]

 ويرون الكف عما شجر بي أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم، وتطهي اللسنة عن ذكر ما يتضمن
 عيبا لم ونقصا فيهم. ويرون الترحم على جيعهم والوالة لكافتهم. وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه

رضي ال عنهن، والدعاء لن ومعرفة فضلهن والقرار بأنن أمهات الؤمني.
[ل ندخل النة بالعمل]

 ويعتقدون ويشهدون أن أحدا ل تب له النة وإن كان عمله حسنا، وطريقه مرتضى إل أن يتفضل ال
عليه، فيوجبها له بنه وفضله، إذ عمل الي الذي عمله ل يتيسر له إل 

 بتيسي ال عز اسه، فلو ل ييسره له ل يهد له أبدا. قال ال عز وجل: (ولول فضل ال عليكم ورحته ما
زكا منكم من أحد أبدا، ولكن ال يزكي من يشاء) وف آيات سواها.

[لكل ملوق أجل]
ويعتقدون ويشهدون أن ال عز وجل أجل لكل ملوق أجل، وأن نفسا لن توت إل بإذن 

ال كتابا مؤجل، وإذا انقضى أجل الرء فليس إل الوت، وليس له عنه فوت، قال ال 
 عز وجل: (ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم ل يستأخرون ساعة، ول يستقدمون) وقال: (وما كان لنفس

أن توت إل بإذن ال كتابا مؤجل).
 ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله، قال ال عز وجل: (قل لو كنتم ف بيوتكم لبز الذين

كتب عليهم القتل إل مضاجعهم).
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[وسوسة الشياطي]
 ويتيقنون أن ال سبحانه خلق الشياطي يوسوسون للدميي، ويعتمدون استزللم ويترصدون لم، قال ال

عز وجل: (وإن الشياطي ليوحون إل أوليائهم ليجادلوكم، وإن 
 أطعمتموهم إنكم لشركون). وإن ال يسلطهم على من يشاء، ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء، قال
 ال عز وجل: (واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بيلك ورجلك، وشاركهم ف الموال
 والولد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إل غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيل).
 وقال: (انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربم يتوكلون، إنا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم

به مشركون).
[السحر والسحرة]

ويشهدون أن ف الدنيا سحرا وسحرة، إل أنم ل يضرون أحدا إل بإذن ال، قال ال 
عز وجل: (وما هم بضارين به من أحد إل بإذن ال) ومن سحر منهم واستعمل السحر، 

واعتقد أنه يضر أو ينفع بغي إذن ال تعال فقد كفر. وإذا وصف ما يكفر به استتيب، 
 فإن تاب وإل ضربت عنقه، وإن وصف ما ليس بكفر، أو تكلم با ل يفهم نى عنه فإن عاد عزر. وإن

قال: السحر ليس برام، وأنا أعتقد إباحته وجب قتله، لنه استباح ما أجع 
السلمون على تريه. 

[من آداب أصحاب الديث]
ويرم أصحاب الديث السكر من الشربة التخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو 
العسل أو الذرة أو غي ذلك ما بسكر، يرمون قليله وكثيه، ويتنبونه ويوجبون به 

الد. ويرون السارعة إل أداء الصلوات وإقامتها ف أوائل الوقات أفضل من تأخيها 
 إل آخر الوقات. ويوجبون قراءة فاتة الكتاب خلف المام. ويأمرون بإتام الركوع والسجود حتما

 واجبا، ويعدون إتام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما، والرتفاع من الركوع والنتصاب منه والطمأنينة
 فيه، وكذلك الرتفاع من السجود، واللوس بي السجدتي مطمئني فيه من أركان الصلة الت ل تصح

إل با. 
ويتواصون بقيام الليل للصلة بعد النام، وبصلة الرحام وإفشاء السلم وإطعام 

الطعام، والرحة على الفقراء والساكي واليتام، والهتمام بأمور السلمي، 
والتعفف ف الأكل والشرب واللبس والنكح والصرف، والمر بالعروف والنهي عن 

النكر، والبدار إل فعل اليات أجع. ويتحابون ف الدين ويتباغضون فيه، ويتقون 
الدال ف ال، والصومات فيه، ويانبون أهل البدع والضللت، ويعادون أصحاب 
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الهواء والهالت. ويقتدون بالسلف الصالي من أئمة الدين وعلماء السلمي، 
ويتمسكون با كانوا به متمسكي من الدين التي والق البي. ويبغضون أهل البدع 

الذين أحدثوا ف الدين ما ليس منه، ول يبونم ول يصحبونم، ول يسمعون كلمهم، 
ول يالسونم ول يادلونم ف الدين، ول يناظرونم ويرون صون آذانم عن ساع 

 أباطيلهم الت إذا مرت بالذان وقرت ف القلوب ضرت، وجرت إليها الوساوس والطرات الفاسدة. وفيه
أنزل ال عز وجل قوله: (وإذا رأيت الذين يوضون ف آياتنا فأعرض عنهم حت يوضوا ف حديث غيه) 

[علمات أهل البدع]
وعلمات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتم وعلماتم شدة معاداتم لملة 

أخبار الن صلى ال عليه وسلم، واحتقارهم لم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية 
ومشبهة، اعتقادا منهم ف أخبار الرسول صلى ال عليه وسلم أنا بعزل عن العلم، وأن 

العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتاج عقولم الفاسدة، ووساوس صدورهم الظلمة، 
وهواجس قلوبم الالية من الي، وحجج! العاطلة بل شبههم الداحضة الباطلة. أولئك 
الذين لعنهم ال، فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن يهن ال فما له من مكرم إن ال يفعل 

ما يشاء.
سعت  الاكم أبا عبدال الافظ يقول: سعت  أبا علي السي بن علي الافظ يقول: 

 سعت جعفر بن أحد بن مناف الواسطي يقول: سعت أحد بن سنان القطاف يقول: ليس ف الدنيا مبتدع
إل وهو يبغض أهل الديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلوة الديث من قلبه.

 وسعت  الاكم يقول: سعت  أبا السن ممد بن أحد النظلي ببغداد يقول: سعت  ممد بن إساعيل
 الترمذي يقول كنت أنا وأحد بن السن الترمذي عند إمام الدين أب عبد ال أحد بن حنبل، فقال له أحد

بن السن: يا أبا عبد ال ذكروا لبن أب قتيلة بكة 
 أصحاب الديث فقال: أصحاب الديث قوم سوء. فقام أحد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق

زنديق، حت دخل البيت.
وسعت  الاكم أبا عبد ال يقول: سعت  أبا نصر أحد بن سهل الفقيه ببخارى يقول: 

 سعت أبا نصر بن سلم الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل اللاد ول أبغض إليهم من ساع الديث
وروايته بإسناده.

وسعت  الاكم يقول: سعت  الشيخ أبا بكر أحد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر 
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 رجل فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلن، فقال له الرجل: دعنا من حدثنا! إل مت حدثنا؟ فقال الشيخ له:
 قم يا كافر فل يل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا، ث التفت إلينا وقال: ما قلت لحد ما تدخل داري

إل هذا.
 وسعت  أبا منصور ممد بن عبد ال بن حاد العال الزاهد يقول: سعت  أبا القاسم جعفر بن أحد القري
 الرازي يقول: قرأ علي عبد الرحن بن أب حات الرازي وأنا أسع: سعت أب يقول: عن به المام ف بلده

 أباه أبا حات ممد بن إدريس النظلي الرازي يقول: علمة أهل البدع الوقيعة ف أهل الثر، وعلمة الزنادقة
 تسميتهم أهل الثر حشويه، يريدون بذلك إبطال الثر، وعلمة القدرية تسميتهم أهل السنة مبة، وعلمة

 الهمية تسميهم أهل السنة مشبهة، وعلمة الرافضة تسميتهم أهل الثر ثابتة وناصبة، قلت: وكل ذلك
 عصبية، ول يلحق أهل السنة إل اسم واحد وهو أصحاب الديث، قلت أنا: رأيت أهل البدع ف هذه
 الساء الت لقبوا با أهل السنة سلكوا معهم مسلك الشركي مع رسول ال صلى ال عليه وسلم، فإنم
 اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا، وبعضهم شاعرا، وبعضهم منونا، وبعضهم

 مفتونا، وبعضهم مفتريا متلفا كذابا، وكان الن صلى ال عليه وسلم من تلك العائب بعيدا بريئا، ول يكن
 إل رسول مصطفى نبيا، قال ال عز وجل: (أنظر كيف ضربوا لك المثال فضلوا فل يستطيعون سبيل).
 كذلك البتدعة خذلم ال اقتسموا القول ف حلة أخباره، ونقلة آثاره ورواة أحاديثه القتدين به الهتدين

 بسنته، فسماهم بعضها حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم ثابتة، وبعضهم ناصبة، وبعضهم جبية،
 وأصحاب الديث عصابة من هذه العايب بريئة زكية نقية، وليسوا إل أهل السنة الضية والسية الرضية
 والسبل السوية والجج البالغة القوية، قد وفقهم ال جل جلله ل تباع كتابه ووحيه وخطابه، والقتداء
 برسوله صلى ال عليه وسلم ف أخباره الت أمر فيها أمته بالعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن
 النكر منهما، وأعانم على التمسك بسيته والهتداء بلزمة سنته، وشرح صدورهم لبته، ومبة أئمة

 شريعته، وعلماء أمته، ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بكم رسول ال صلى ال عليه وسلم: "الرء
مع من أحب".

[علمات أهل السنة]
وإحدى علمات أهل السنة حبهم لئمة السنة، وعلمائها وأنصارها وأو ليائها، وبغضهم 

 لئمة البدع، الذين يدعون إل النار، ويدلون أصحابم على دار البوار، وقد زين ال سبحانه قلوب أهل
السنة ونورها بب علماء السنة فضل منه جل جلله.

 أخبنا الاكم أبو عبدال الافظ أسكنه ال وإيانا النة، حدثنا ممد بن إبراهيم بن الفضل الزكي، حدثنا
 أحد بن سلمة، قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب اليان له، فكان ف آخره: فإذا رأيت الرجل يب
 سفيان الثوري، ومالك بن أنس والوزاعي، وشعبة وابن البارك، وأبا الحوص وشريكا ووكيعا ويي بن
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 سعيد، وعبد الرحن ابن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة، قال أحد بن سلمة رحه ال: فألقت بطي تته:
 ويي وأحد بن حنبل، واسحق بن راهويه، فلما انتهينا إل هذا الوضع نظر الينا أهل نيسابور، وقال: هؤلء
 القوم يبغضون يي بن يي، فقلنا له: يا أبا رجاء ما يي بن يي؟ قال رجل صال إمام السلمي، وإسحاق

 بن إبراهيم إمام، وأحد بن حنبل أكب تن سيتهم كلهم، وأنا ألقت بؤلء الذين ذكر قتيبة رحه ال، أن
 من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الديث الذين بم يقتدون، وبديهم يهتدون، ومن جلتهم
 وشيعتهم أنفسهم يعدون، وف اتباعهم آثارهم يدون جاعة آخرين، منهم ممد بن إدريس الشافعي،

 وسعيد بن جبي والزهري، والشعب والتيمي ومن بعدهم، كالليث بن سعد والوزاعي والثوري وسفيان بن
 عيينة اللل، وحاد بن سلمة وحاد بن زيد، ويونس بن عبيد، وأيوب وابن عوف ونظرائهم. ومن بعدهم

 مثل يزيد بن هارون، وعبد الرزاق وجرير بن عبد الميد، ومن بعدهم ممد بن يي الذهلي، وممد بن
 إساعيل البخاري ومسلم بن الجاج القشيي، وأب داود السجستان وأب زرعة الرازي، وأب حات وابنه

 وممد بن مسلم بن واره، وممد بن أسلم الطوسي، وعثمان بن سعيد الدارمي، وممد بن إسحاق بن
 خزية الذي كان يدعى إمام الئمة، والقري كان إمام الئمة ف عصره ووقته، وأب يعقوب إسحاق بن

 إساعيل البست، وجدي من قبل أب أبو سعيد يي بن منصور الزاهد الروي، وعدي بن حدويه الصابون،
 وولديه سيفي السنة أب عبدال الصابون وأب عبد الرحن الصابون، وغيهم من أئمة السنة التمسكي با،
 ناصرين لا داعي إليها موالي عليها، وهذه المل الت أثبتها ف هذا الزء كانت معتقد جيعهم، ل يالف

 فيها بعضهم بعضا، بل أجعوا عليها كلها، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع، وإذللم وإخزائهم
 وابعادهم واقصائهم، والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتم، والتقرب إل ال عز وجل بجانبتهم

 ومهاجرتم، قال الستاذ المام رحه ال: وأنا بفضل ال عز وجل متبع لثارهم مستضيء بأنوارهم، ناصح
 لخوان وأصحاب أن ل يزلقوا عن منارهم، وليتبعوا غي أقوالم، و ل يشتغلوا بذه الدثات من البدع الت

 اشتهرت فما بي السلمي، وظهرت وانتشرت، ولو جرت واحد منها على لسان واحد ف عصر أولئك
 الئمة لجروه، وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه، ول يغرن إخوان حفظهما ال كثرة أهل

 البدع، ووفور عددهم فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول الصطفى صلى ال عليه وسلم قال:
 " إن من علمات الساعة واقترابا أن يقل العلم ويكثر الهل " والعلم هو السنة، والهل هو البدعة، ومن

 تسك بسنة رسول ال صلى ال عليه وسلم وعمل با واستقام عليها، ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من
 أجر من جرى على هذه الملة ف أوائل السلم واللة، إذ الرسول الصطفى صلى ال عليه وسلم قال له: "

 أجر خسي فقيل: خسي منهم؟ قال: بل منكم". إنا قال صلى ال عليه وسلم ذلك لن يعمل بسنته عند
فساد أمته.
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 وجدت ف كتاب الشيخ المام جدي أب عبدال ممد بن عدي بن حدويه الصابون رحه ال: أخبنا أبو
 العباس السن بن سفيان الثوري، أن العباس بن صبيح حدثهم، حدثنا عبد البار بن طاهر حدثن معمر بن

راشد، سعت ابن شهاب الزهري يقول: تعليم سنة أفضل 
 من عبادة مائت سنة. أخبنا أبو بكر ممد بن عبد ال بن ممد بن زكريا الشيبان، أخبنا أبو العباس ممد
 بن عبد الرحن الدول، سعت ممد بن حات الظفري يقول: كان أبو معاوية الضرير يدث هارون الرشيد

 فحدثه بديث أب هريرة "احتج آدم وموسى"، فقال عيسى بن جعفر: كيف هذا وبي آدم وموسى ما
 بينهما؟ قال فوثب به هارون وقال: يدثك عن الرسول صلى ال عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال: فما

زال يقول حت سكت عنه. 
 هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول ال صلى ال عليه وسلم، ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق.

 وينكر أشد النكار على من يسلك فيها غي هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحه ال مع من
 اعترض على الب الصحيح، الذي سعه بكيف؟ على طريق النكار له، والبتعاد عنه، ول يتلقه بالقبول

كما يب أن يتلقى جيع ما يرد من 
 الرسول صلى ال عليه وسلم. جعلنا ال سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويتمسكون ف

 دنياهم مدة حياتم بالكتاب والسنة، وجنبنا الهواء الضلة والراء الضمحلة، والسواء الذلة، فضل منه
ومنة. وصلى ال على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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