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حمنلا الرحيملا بسملا اللا الر
وصلىلا اللا علىلا محمدلا صلىلا اللا عليهلا وسلم

 ك�تا�ب� ا�لام�ع ف ال�س�نن� و�الداب� والغ�از�ي والت�ار�يخ

بابلا ذكرلا السننلا التيلا خلفهالا البدعلا وذكرلا القتداءلا والتباع
لا وشيءلا منلا فضللا الصحابةلا ومجانبةلا أهللا البدع

ا ف أعقاب الرسلي، برحته بشي2ا ونذير2ا، وداعي2ا إل ال  المد ل الذي شل اللق بنعمته، وبعث ممد2
 بإذنه وسراج2ا مني2ا، فهدى ال (عز وجل) من أحب هداه، بعثه وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم
ا، صلوات ال عليه وبركاته بعد أن أكمل ال به  به، فقام ف العباد بق ال عليه، حت قبضه ال إليه حيد2

 دينه، وبلغ رسالة ربه، وأوضح كل مشكلة، وكشف كل معضلة، وأبقى كتاب ال (عز وجل) لمته نور2ا
مبين2ا، وسنته حصن2ا حصين2ا، وأصحابه حبل2 متين2ا.

 قال الرسول صلى ال عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تسكتم بما، كتاب ال وسنة نبيه.
 وقال عليه الصلة والسلم: عليكم بسنت وسنة اللفاء الراشدين بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم

ومدثات المور فإن كل مدث بدعة، وكل بدعة ضللة.
وحذر عليه الصلة والسلم من الفت والهواء والبدع ومن زلة العال.

 وقال عليه الصلة والسلم: لتكب سنن من كان قبلكم. ووصف عليه السلم الوارج فجعلهم ببدعتهم
مارقي من الدين، وتتابعت الثار ف الوارج، وف القدرية والرجئة والرافضة. 

 فعن هؤلء تفرقت الصناف الثنان وسبعون فرقة الت حذر الرسول صلى ال عليه وسلم منها، وذلك أن
ف أمته من تفرق عليها.
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فمما أجعت عليه المة من أمور الديانة، ومن السنن الت خلفها بدعة وضللة: 
 أن ال تبارك اسه له الساء السن والصفات العلى، [ل يزل بميع صفاته] وأسائه له الساء السن

ا بميع ما برأ قبل كونه، وفطر الشياء بإرادته وقوله: {إ�ن��ا أ�م�ر�ه� إ�ذ�ا أ�ر�اد� ش�ي�ئ2ا  والصفات العلى، أحاط علم2
].72أ�ن� يـ�ق�ول� ل�ه� ك�ن� فـ�ي�ك�ون�} [يس: 

  وأن كلمه صفة من صفاته ليس بخلوق فيبيد، ول صفة لخلوق فتبيد، وأن ال عز وجل كلم موسى
ا قام ف غيه، وأنه يسمع ويرى ويقبض ويبسط، وأن يديه مبسوطتان والرض  بذاته وأسعه كلمه ل كلم2
 جيع2ا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وأنه يئ يوم القيامة (بعد أن ل يكن جائي2ا) واللك
ا لعرض المم وحسابا وعقوبتها وثوابا، فيغفر لن يشاء من الذنبي، ويعذب منهم من يشاء،  صف2ا صف2

 وأنه يرضى عن الطائعي ويب التوابي ويسخط على من كفر به ويغضب فل يقوم شيء لغضبه، وأنه
 فوق ساواته على عرشه دون أرضه، وأنه ف كل مكان بعلمه، وأن ل سبحانه وتعال كرسي2ا كما قال (عز

} [البقرة:  ي¦ه� الس�موات� و�الر�ض� ع� ك�رس� ].255وجل): {و�س�
وما جاءت به الحاديث أن ال سبحانه يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء. 

قال ماهد: كانوا يقولون: ما السماوات والرض ف الكرسي إل كحلقة ملقاة ف فلة.
 وأن ال سبحانه يراه أولياؤه ف العاد بأبصار وجوههم ل يضامون ف رؤيته، كما قال عز وجل ف كتابه

ن� و�ز�ي�اد�ة»} س�ن�وا ال��س�  وعلى لسان نبيه. قال الرسول صلى ال عليه وسلم ف قول ال سبحانه: {ل�ل�ذ�ين� أ�ح�
] قال: السن: النة، والزيادة: النظر إل وجه ال تعال.26[يونس: 

 (وال يكلم العباد) يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجان وأن النة والنار، قد خ�لقتا، أعدت النة للمتقي،
والنار للكافرين ل تفنيان ول تبيدان.

 واليان بالقدر خيه وشره، وكل ذلك قد قدره ربنا وأحصاه علمه، وأن مقادير المور بيده، ومصدرها
 عن قضائه. تفضل على من أطاعه فوفقه، وحبب اليان إليه فيسره له، وشرح له صدره فهداه و {م�ن�

ت�د�ي} [السراء:  د� الل�ه� فـ�ه�و� ال�م�ه�  ]، وخذل من عصاه وكفر به؛ فأسلمه ويسره لذلك فحجبه97يـ�ه�
ا، وكل ينتهي إل سابق علمه ل ميص لحد عنه. وأضله، ومن يضلل ال فلن تد له مرشد2
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  ب] قول باللسان، وإخلص بالقلب، وعمل بالوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالعصية2وأن اليان [
بط2ا لليان () ول قول إل بعمل، ول قول وعمل إل بنية، ول قول وعمل  نقص2ا عن حقائق الكمال ل م�

ونية إل بوافقة السنة.
بط اليان غي� الشرك بال كما قال  وأنه ل يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، وإن كان كبي2ا، ول ي�

ب�ط�ن� ع�م�لك} [الزمر:  ر�ك�ت ل�ي�ح�  ]، وأن ال تبارك وتعال ل يغفر أن يشرك به ويغفر65سبحانه: {ل�ئ�ن� أ�ش�
 ما دون ذلك لن يشاء، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالم، كما قال ربنا تبارك وتعال ف كتابه

[العزيز] ول يسقط شيء من ذلك عن علمه.

 وأن ملك الوت يقبض الرواح كلها بإذن ال كما قال سبحانه: {ق�ل� يـ�تـ�و�ف�اك�م� م�ل�ك� ال�م�و�ت� ال�ذ�ي و�́كل�
].11ب�ك�م�} [السجدة: 

 وأن اللق ميتون بآجالم: (فأراوح السعادة) باقية ناعمة إل يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاء باقية ف
سجي معذبة إل يوم الدين، وأن الشهداء أحياء عند ربم يرزقون.

 وأن عذاب القب حق. وأن الؤمني يفتنون ف قبورهم ويضغطون ويبلون، وي�ثبت ال منطق من أحب
 تثبيته. وأنه ي�نفخ ف الصور فيصعق من ف السماوات ومن ف الرض إل من شاء ال، ث ينفخ فيه أخرى،

فإذا هم قيام ينظرون كما بدأهم يعودون عراة حفاة غرل2.
 وأن الت أطاعت وعصت هي الت تبعث يوم القيامة لت�جازى، واللود الت كانت ف الدنيا (هي الت

تشهد) واللسنة واليدي والرجل هي الت تشهد عليهم يوم القيامة على من تشهد عليه منهم.
 وتنصب الوازين لوزن أعمال العباد فأفلح من ثقلت موازينه وخاب وخسر من خفت موازينه، وي�ؤتون

صحائفهم: فمن أوت كتابه بيمينه حوسب حساب2ا يسي2ا، ومن أوت كتابه بشماله فأولئك يصلون سعي2ا.
 وأن الصراط جسر مورود يوز�ه العباد بقدر أعمالم، فناجون متفاوتون ف سرعة النجاة عليه من نار

جهنم، وقوم أوثقتهم فيها أعمالم.
وأنه يرج من النار من ف قلبه شيء من اليان.

 وأن الشفاعة لهل الكبائر من الؤمني. ويرج من النار بشفاعة رسول ال صلى ال عليه وسلم قوم من
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 أ] [فيطرحون] ف نر الياة، فينبتون كما تنبت البة.3أمته بعد أن صاروا حم2ا [
 [واليان بوض رسول ال صلى ال عليه وسلم يرده أمته] ل يظمأ من شرب منه، وي�ذاد عنه من غي
 وبدل. واليان با جاء من [خب السراء] بالنب صلى ال عليه وسلم إل السماوات على ما صححته

 الروايات، وأنه رأى من آيات ربه الكبى، وبا ثبت من خروج الدجال ونزول عيسى بن مري عليه السلم
 وقتله إياه، وباليات الت تكون بي يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربا وخروج الدابة وغي ذلك

ما صححت الروايات.
 ون�صدق با جاءنا عن ال عز وجل ف كتابه، وما ثبت عن رسول ال صلى ال عليه وسلم من أخباره

 ي�وجب العمل بحكمه ونقر بنص مشكل�ه ومتشابه، وبكل ما غاب عنا من حقيقة تفسيه إل ال
سبحانه، وال يعلم تأويل التشابه من كتابه والراسخون ف العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا.

وقال بعض الناس: (إن الراسخي) يعلمون مشكله ولكن الول قول أهل الدينة، وعليه يدل الكتاب.
وأن خي القرون قرن الصحابة ث الذين يلونم ث الذين يلونم، كما قال النب عليه السلم.

 وأن أفضل الية بعد نبيها أبو بكر ث عمر ث عثمان ث علي، وقيل: ث عثمان وعلي رضي ال عنهم،
ا أقتدي به يفضل أحدها على  ويكف عن التفضيل بينهما، وروي ذلك عن مالك، وقال: ما أدركت أحد2

صاحبه ويرى الكف عنهما.
 وروي عنه القول الول وعن سفيان وغيه، وهو قول أهل الديث، ث بقية العشرة، ث أهل بدر من

الهاجرين ث من النصار ومن جيع أصحابه على قدر الجرة والسابقة والفضيلة.
وكل من صحبه ولو ساعة، أو رآه ولو مرة فهو بذلك أفضل من أفضل التابعي.

 والكف عن ذكر أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم إل بي ما يذكرون به. وأنم أحق الناس أن
 تنشر ماسنهم، ويلتمس لم أحسن الخارج، ويظن بم أحسن الذاهب، قال الرسول صلى ال عليه

 وسلم: ل ت�ؤذن ف أصحاب، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب2ا ما بلغ م�دÂ أحدهم ول
 ب] إذا ذكر أصحاب فأمسكوا.3نصيفه، وقال عليه السلم: [

قال أهل العلم: ل ي�ذكرون إل بأحسن ذكر.
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[والسمع] والطاعة لية [السلمي].
 وكل من ول أمر السلمي عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فاجر فل يرج عليه جار أو
 عدل، وي�غزى معه العدو ويج البيت، ودفع الصدقات إليهم مزية إذا طلبوها، وت�صلى خلفهم المعة

والعيدان. 
 قال غي واحد من العلماء وقاله مالك: ل يصلى خلف البتدع منهم إل أن تافه (على نفسك) فتصلي،

واختلف ف العادة.
ول بأس بقتال من دافعك من الوارج واللصوص من السلمي وأهل الذمة عن نفسك ومالك.

 والتسليم للسنن ل تعارض برأي ول تدافع بقياس، وما تأوله منها السلف الصال تأولناه، وما عملوا به
 عملناه، وما تركوه تركناه ويسعنا أن نسك عما أمسكوا ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بم فيما استنبطوه

ورأوه ف الوادث ول نرج عن جاعتهم فيما اختلفوا فيه أو ف تأويله.
 وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأية الناس ف الفقه والديث على ما بيناه، وكله قول مالك،

فمنه منصوص من قوله، ومنه معلوم من مذهبه.

* *أ * * 
  با تصديق2اخذقال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول ال صلى ال عليه وسلم وولة المر من بعده سننا ال

 بكتاب ال واستكمال2 لطاعة ال وقوة على دين ال، ليس لحد تبديلها ول تغييها، ول النظر فيما خالفها. من اقتدى با
مهتد، ومن استنصر با منصور، ومن تركها واتبع غي سبيل الؤمني وله ال ما تول وأصله جهنم وساءت مصي2ا.

قال مالك: أعجبن عزم عمر ف ذلك.
 قال مالك: والعمل أثبت من الحاديث، قال من اقتدى به: إنه يصعب أن يقال ف مثل ذلك: حدثن فلن عن فلن،

وكان رجال من التابعي تبلغهم عن غيهم الحاديث فيقولون ما نهل هذا ولكن مضى العمل على خلفه.
وكان ممد بن أب بكر بن حزم ربا قال له أخوه: ل�� ل�� تقض� بديث كذا؟ فيقول: ل أجد� الناس عليه.

  أ] إل الكوعي لتوضأت كذلك، وأنا أقرأها إل الرافق، وذلك لنم ل4قال النخعي: لو رأيت الصحابة يتوضأون [
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 ي�تهمون ف ترك السنن وهم أرباب العلم وأحرص� خلق ال على إتباع رسول ال صلى ال عليه وسلم فل يظن ذلك بم
أحد إل ذو ريبة ف دينه.

قال عبد الرحن بن مهدي: السنة التقدمة من سنة أهل الدينة خي من الديث.
 قال ابن عيينة: الديث مضلة إل للفقهاء. يريد: أن غيهم قد يمل شيئ2ا على ظاهره، وله تأويل من حديث غيه، أو

دليل يفي عليه، أو متوك أوجب تركه غي شيء ما ل يقوم به إل من استبحر وتفقه.
 قال ابن وهب: كل صاحب حديث ليس له إمام ف الفقه فهو ضال ولول أن ال أنقذنا بالك والليث لضللنا.. وروي أن
 النب صلى ال عليه وسلم قال: "يمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه تريف الغالي وانتحال البطلي وتأويل

الاهلي".
 وقال ابن مسعود: من كان مستن2ا فليست بن قد مات أولئك أصحاب ممد صلى ال عليه وسلم كانوا أفضل هذه المة،
ا. قوم اختارهم ال لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لم فضلهم واتبعوهم ف أقوالم، ا وأقلها تكلم2  أبرها قلوب2ا وأعمقها علم2

وتسكوا با استطعتم من أخلقهم وسيهم، فإنم كانوا على الصراط الستقيم.
قال مالك: قال عمر: قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إل أن تيلوا بالناس يين2ا وشال2.

قال مالك: قد نجت السبل (واستبان المر).
قال ذلك الرجل: لنا عليكم من العمد أخوف من عليكم من الطأ.

قال مالك: وإنا فسدت الشياء حي ت�عد�ي با منازلا.
قال مالك: وليس هذا الدل من الدين بشيء.

ا للخصومات أكثر التنقل والدين حدوده بينة ليس بأمر توقف فيه النظر). (قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرض2
قال عمر بن عبد العزيز: لست ببتدع ولكن متبع.

كن زائغ القلب من أذنيك فإنك ما تدري ما يعلمك من ذلك، ولقد سع رجل من النصار  قال مالك: وكان يقال ل ت�
  ب] أهل الدينة شيئ2ا من بعض أهل القدر، فعلق قلبه، فكان يأت إخوانه الذين يستنصحهم، فإذا نوه قال:4من [

فكيف با علق قلب ولو علمت أن ال رضي أن ألقي بنفسي من فوق هذه النارة فعلت.
ا، فقال له رجل من أهل الدينة من  قال مالك: ولقد قال رجل: لقد دخلت هذه الديان كلها فلم أر شيئ2ا مستقيم2

التكلمي: أنا أخبكم ل�� ذلك، لنك ل تتقي ال [تعال]، ولو اتقيته لعل لك مرج2ا. 
 ومن قول أهل السنة: إنه ل يعذر من وداه اجتهاده إل بدعة؛ لن الوارج اجتهدوا ف التأويل فلم [ي�عذروا] إذ خرجوا

بتأويلهم عن الصحابة، فسماهم عليه السلم مارقي من الدين، وجعل التهد ف الحكام مأجور2ا وإن أخطأ.
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 قال مالك: والقدرية أشر الناس ورأيتهم أهل طيش وسخافة عقول وبدع بآي كثية عليهم، منها قول ال عز وجل: {ل�
ي�انـ�ه�م� ال�ذ�ي بـ�نـ�و�ا ر�يب�ة2 ف� قـ�ل�وب��م�} [التوبة:  } [هود: 110يـ�ز�ال� بـ�نـ� ي� إ�ل� ن�وحÒ أ�ن�ه� ل�ن يـ�ؤ�م�ن� م�ن قـ�و�م�ك�  ]،36]، ومنها: {و�أ�وح�

را2 ك�ف�ارا2} [نوح:  يم�}162]، وقال: {ما أ�نـ�ت�م� ع�ل�ي�ه� ب�فات�ن�ي� (27وقال: {و�ل� ي�ل�د�وا إ�ل� ف�اج�  ) إ�ل� م�ن� ه�و� صال� ال��ح�
]، ف آي كثية.46]، وقال: {و�ل�ك�ن� ك�ر�ه� الل�ه� ان�ب�ع�اثـ�ه�م� فـ�ث�ب�ط�ه�م�} [التوبة: 163[الصافات: 

قال مالك: واليان قول وعمل يزيد وينقص.
وف بعض الروايات عنه: دع الكلم ف نقصانه، وقد ذكر ال زيادته ف القرآن. 

قيل: فبعضه أفضل من بعض؟ قال: نعم.
 قال بعض أهل العلم: إنا توقف مالك عن نقصانه ف هذه الرواية خوف2ا من الذريعة أن نتأول أنه ينقص حت يذهب كله
 فيؤول ذلك إل قول الوارج الذين يبطون اليان بالذنوب، ولكن إنا نقصه عنده فيما وقعت فيه زيادة وهو العمل، قيل

لالك: أقول: مؤمن وال ممود، أو إن شاء ال؟
فقال: قل: مؤمن ول تلط معها غيها. وقاله الوزاعي.

قال سحنون: ل تلط معها غيها، ل تقل: إن شاء ال ول حول ول قوة إل بال، ول وال ممود.
 قال ممد بن سحنون: فمن قطع الستثناء وأوجب أنه مؤمن (عند ال) فقد أجابكم إل القول بأنه مؤمن عند ال، ومن

 أ] 5استثن ول يقطع لنفسه، قلنا له: أنت أعلم منا بضميك، وما غاب عنا من عقدك [
 فأخبنا عن غيبك فإن كنت كذا، فذكر شرايط اليان، وإن كنت كذا فأنت منافق ونو هذا، ومن قطع لنفسه من أيتنا

 فليس يعن مستكمل اليان، ولكن مؤمن مذنب يقول: آمنت بال ورسله وما جاءت به رسله، فأنا مؤمن بذلك عند ال
ف وقت هذا وال أعلم باتت.

قال مالك: أهل الذنوب مؤمنون مذنبون.
يع� إ�ي�ان�ك�م�} [البقرة:   ]، يريد: صلتكم إل بيت143وقد سى ال عز وجل العمل إيان2ا، وقال: {و�م�ا ك�ان� الل�ه� ل�ي�ض�

القدس.
قال مالك: القرآن كلم ال وكلمه ل يبيد ول ينفد وليس بخلوق.

تـ�و�ى} [طه:  ] كيف استوى؟5وقال رجل لالك: يا أبا عبد ال {الر�ح��ن� ع�ل�ى الع�ر�ش� اس�
قال: الستواء غي مهول، والكيف منه غي معقول، والسؤال عنه بدعة، واليان به واجب، وأراك صاحب بدعة أخرجوه.

قيل لالك: أي�رى ال عز وجل يوم القيامة؟
ر�ة» ( ]. 23: 22)} [القيامة 23) إ�ل� ر�بـ´ه�ا ن�اظ�ر�ة» (22قال: نعم، يقول ال عز وجل: {و�ج�وه» يـ�و�م�ئ�ذ ن�اض�
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ج�وب�ون�} [الطففي:  ].15وقال عز وجل ف أخرى: {ك�ل� إ�نـ�ه�م� ع�ن� ر�ب́�م� يـ�و�م�ئ�ذÒ ل�م�ح�
قال مالك: قال عبد ال بن عمر: وإن دون ال سبحانه يوم القيامة سبعون ألف حجاب.

ل� يده ف جهنم  قيل: فمن تدث بالديث: إن ال خلق آدم على صورته، وأن ال يكشف عن ساقه يوم القيامة، وأنه ي�دخ�
ا، ونى أن يدÂث به. في�خرج منها من أراد فأنكر ذلك إنكار2ا شديد2

قيل: قد تدث به ابن عجلن؟
قال: ل يكن من الفقهاء.

ول ينكر مالك حديث التنزل، ول حديث الضحك.
قيل: فحديث إن العرش اهتز لوت سعد؟

قال: ل يتحدث به، وما يدعو النسان إل الديث بذلك وهو يرى ما فيه من التغرير؟
قيل: فالديث: من قال لخيه يا كافر فقد باء با. 

حدها.
قال: أراه ف الرورية.

قيل: فتاهم بذلك كفار2ا؟
قال: ما أدري يا هذا.

قيل: فمن قوي على كلم الزنادقة والباضية والقدرية وأهل الهواء أيكلمهم؟
قال: ل، وإن الذين خرجوا إنا عابوا العاصي، وهؤلء تكلموا ف أمر ال.

 ب].5وقال ذلك الرجل (يعن ابن عمر): أما أنا فعلى بينة من رب، وأما أنت فاذهب إل شاك مثلك خاصمه [
قال مالك: ل تسلم على أهل الهواء ول تالسهم إل أن تغلظ عليهم، ول يعاد مريضهم، وتدث عنهم الحاديث.

 قال مالك: قال لقمان لبنه: يا بن ل تالس الفجار ول تاشهم، وقال: جالس الفقهاء وماشهم، لعل ال أن ينزل عليهم
رحة فتصيبك معهم.

قال مالك: وأرى أن يستتاب أهل الهواء والقدرية فإن تابوا إل قوتلوا. 
 وقال سحنون: الذي أقول: إنم إن بانوا بدارهم ودعوا إل بدعتهم قوتلوا وإن ل يبينوا بدارهم ويدعوا إل بدعتهم فإنم ل

 ي�سلم عليهم، ول يناكحوا ول ي�عاد مريضهم، ول ت�شهد جنائزهم أدب2ا لم، وي�ؤدبون وي�سجنون حت يرجعوا عن بدعتهم
يريد: كما فعل عمر بصبيغ، ويرثهم ورثتهم إن ماتوا وإن صاعوا فل بأس أن يصلى عليهم.
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