
    أصل السنة واعتقاد الدينأصل السنة واعتقاد الدينأصل السنة واعتقاد الدينأصل السنة واعتقاد الدين
         ] ] ] ] رمحهما اهللا رمحهما اهللا رمحهما اهللا رمحهما اهللا----أيب حامت وأيب زرعة الرازيني أيب حامت وأيب زرعة الرازيني أيب حامت وأيب زرعة الرازيني أيب حامت وأيب زرعة الرازيني [ [ [ [ لإلمامني لإلمامني لإلمامني لإلمامني 

    
: : : : املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد بن القاسم قالاملبارك بن عبد اجلبار بن أمحد بن القاسم قالاملبارك بن عبد اجلبار بن أمحد بن القاسم قالاملبارك بن عبد اجلبار بن أمحد بن القاسم قال    أخربنا الشيخ اجلليل الزاهد الثقة أبو احلسنيأخربنا الشيخ اجلليل الزاهد الثقة أبو احلسنيأخربنا الشيخ اجلليل الزاهد الثقة أبو احلسنيأخربنا الشيخ اجلليل الزاهد الثقة أبو احلسني

إبراهيم بن عمر بن أمحد الربمكي، وأبو بكر حممد بن عبد امللك إبراهيم بن عمر بن أمحد الربمكي، وأبو بكر حممد بن عبد امللك إبراهيم بن عمر بن أمحد الربمكي، وأبو بكر حممد بن عبد امللك إبراهيم بن عمر بن أمحد الربمكي، وأبو بكر حممد بن عبد امللك     أخربنا الشيخ أبو إسحاقأخربنا الشيخ أبو إسحاقأخربنا الشيخ أبو إسحاقأخربنا الشيخ أبو إسحاق
 : : : :حدثنا أبو احلسن علي بن عبد العزيز بن مردك بن أمحد الربذعي قالحدثنا أبو احلسن علي بن عبد العزيز بن مردك بن أمحد الربذعي قالحدثنا أبو احلسن علي بن عبد العزيز بن مردك بن أمحد الربذعي قالحدثنا أبو احلسن علي بن عبد العزيز بن مردك بن أمحد الربذعي قال: : : : قاالقاالقاالقاال    ران،ران،ران،ران،بن بشبن بشبن بشبن بش

        ::::قالقالقالقال    ----     أسعده اهللا ورضي عنه أسعده اهللا ورضي عنه أسعده اهللا ورضي عنه أسعده اهللا ورضي عنه----أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت 

عنهما عن مذاهب أهل السنة يف أصول الدين، وما أدركا عنهما عن مذاهب أهل السنة يف أصول الدين، وما أدركا عنهما عن مذاهب أهل السنة يف أصول الدين، وما أدركا عنهما عن مذاهب أهل السنة يف أصول الدين، وما أدركا     سألت أيب وأبا زرعة رضي اهللاسألت أيب وأبا زرعة رضي اهللاسألت أيب وأبا زرعة رضي اهللاسألت أيب وأبا زرعة رضي اهللا
        : : : : وعراقًا ومصرا وشاما ومينا، فكان من مذهبهموعراقًا ومصرا وشاما ومينا، فكان من مذهبهموعراقًا ومصرا وشاما ومينا، فكان من مذهبهموعراقًا ومصرا وشاما ومينا، فكان من مذهبهماألمصار حجازا األمصار حجازا األمصار حجازا األمصار حجازا     عليه العلماء يف مجيععليه العلماء يف مجيععليه العلماء يف مجيععليه العلماء يف مجيع

    . . . . إن اإلميان قول وعمل، يزيد وينقصإن اإلميان قول وعمل، يزيد وينقصإن اإلميان قول وعمل، يزيد وينقصإن اإلميان قول وعمل، يزيد وينقص     ....١١١١

    ....والقرآن كالم اهللا غري خملوق جبميع جهاتهوالقرآن كالم اهللا غري خملوق جبميع جهاتهوالقرآن كالم اهللا غري خملوق جبميع جهاتهوالقرآن كالم اهللا غري خملوق جبميع جهاته ....٢٢٢٢

    . . . . والقدر خريه وشره من اهللا عز وجلوالقدر خريه وشره من اهللا عز وجلوالقدر خريه وشره من اهللا عز وجلوالقدر خريه وشره من اهللا عز وجل ....٣٣٣٣

عثمان بن عفان، عثمان بن عفان، عثمان بن عفان، عثمان بن عفان،     وخري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، مث عمر بن اخلطاب، مثوخري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، مث عمر بن اخلطاب، مثوخري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، مث عمر بن اخلطاب، مثوخري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، مث عمر بن اخلطاب، مث ....٤٤٤٤
    . . . .  وهم اخللفاء الراشدون املهديون وهم اخللفاء الراشدون املهديون وهم اخللفاء الراشدون املهديون وهم اخللفاء الراشدون املهديون----     رضي اهللا عنهم رضي اهللا عنهم رضي اهللا عنهم رضي اهللا عنهم----مث علي مث علي مث علي مث علي 

    . . . . وشهد هلم باجلنة على ما شهد له وقوله احلقوشهد هلم باجلنة على ما شهد له وقوله احلقوشهد هلم باجلنة على ما شهد له وقوله احلقوشهد هلم باجلنة على ما شهد له وقوله احلق    وأن العشرة الذين مساهم رسول اهللاوأن العشرة الذين مساهم رسول اهللاوأن العشرة الذين مساهم رسول اهللاوأن العشرة الذين مساهم رسول اهللا ....٥٥٥٥

    والترحم على مجيع أصحاب حممد ، والكف عما شجر بينهموالترحم على مجيع أصحاب حممد ، والكف عما شجر بينهموالترحم على مجيع أصحاب حممد ، والكف عما شجر بينهموالترحم على مجيع أصحاب حممد ، والكف عما شجر بينهم ....٦٦٦٦

بال بال بال بال     واهللا على عرشه بائن من خلقه، كما وصف نفسه يف كتابه على لسان رسوله ،واهللا على عرشه بائن من خلقه، كما وصف نفسه يف كتابه على لسان رسوله ،واهللا على عرشه بائن من خلقه، كما وصف نفسه يف كتابه على لسان رسوله ،واهللا على عرشه بائن من خلقه، كما وصف نفسه يف كتابه على لسان رسوله ، ....٧٧٧٧
    .... ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ليس كمثله شيء وهو السميع البصري....كيف؛ أحاط بكل شيء علماكيف؛ أحاط بكل شيء علماكيف؛ أحاط بكل شيء علماكيف؛ أحاط بكل شيء علما



            واهللا تبارك وتعاىل يرى يف اآلخرة، ويراه أهل اجلنة بأبصارهمواهللا تبارك وتعاىل يرى يف اآلخرة، ويراه أهل اجلنة بأبصارهمواهللا تبارك وتعاىل يرى يف اآلخرة، ويراه أهل اجلنة بأبصارهمواهللا تبارك وتعاىل يرى يف اآلخرة، ويراه أهل اجلنة بأبصارهم ....٨٨٨٨
    ....ويسمعون كالمه كيف شاء وكما شاءويسمعون كالمه كيف شاء وكما شاءويسمعون كالمه كيف شاء وكما شاءويسمعون كالمه كيف شاء وكما شاء

واجلنة حق، والنار حق، ومها خملوقتان ال يفنيان أبدا؛ فاجلنة ثواب ألوليائه، والنار واجلنة حق، والنار حق، ومها خملوقتان ال يفنيان أبدا؛ فاجلنة ثواب ألوليائه، والنار واجلنة حق، والنار حق، ومها خملوقتان ال يفنيان أبدا؛ فاجلنة ثواب ألوليائه، والنار واجلنة حق، والنار حق، ومها خملوقتان ال يفنيان أبدا؛ فاجلنة ثواب ألوليائه، والنار  ....٩٩٩٩
    . . . . عقاب ألهل معصيته، إال من رحمعقاب ألهل معصيته، إال من رحمعقاب ألهل معصيته، إال من رحمعقاب ألهل معصيته، إال من رحم

    ....يزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حقيزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حقيزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حقيزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حقواملواملواملوامل. . . . والصراط حقوالصراط حقوالصراط حقوالصراط حق ....١٠١٠١٠١٠
وأن ناسا من أهل التوحيد خيرجون من وأن ناسا من أهل التوحيد خيرجون من وأن ناسا من أهل التوحيد خيرجون من وأن ناسا من أهل التوحيد خيرجون من . . . . والشفاعة حقوالشفاعة حقوالشفاعة حقوالشفاعة حق    ....حقحقحقحق    واحلوض املكرم به نبيناواحلوض املكرم به نبيناواحلوض املكرم به نبيناواحلوض املكرم به نبينا

. . . . والكرام الكاتبون حقوالكرام الكاتبون حقوالكرام الكاتبون حقوالكرام الكاتبون حق. . . . ومنكر ونكري حقومنكر ونكري حقومنكر ونكري حقومنكر ونكري حق. . . . وعذاب القرب حقوعذاب القرب حقوعذاب القرب حقوعذاب القرب حق. . . . النار بالشفاعة حقالنار بالشفاعة حقالنار بالشفاعة حقالنار بالشفاعة حق
    ....    والبعث بعد املوت حقوالبعث بعد املوت حقوالبعث بعد املوت حقوالبعث بعد املوت حق

ز وجل ، ال نكَّفر أهل القبلة بذنوم، ونكل سرائرهم ز وجل ، ال نكَّفر أهل القبلة بذنوم، ونكل سرائرهم ز وجل ، ال نكَّفر أهل القبلة بذنوم، ونكل سرائرهم ز وجل ، ال نكَّفر أهل القبلة بذنوم، ونكل سرائرهم وأهل الكبائر يف مشيئة اهللا عوأهل الكبائر يف مشيئة اهللا عوأهل الكبائر يف مشيئة اهللا عوأهل الكبائر يف مشيئة اهللا ع ....١١١١١١١١
    . . . . إىل اهللا عز وجلإىل اهللا عز وجلإىل اهللا عز وجلإىل اهللا عز وجل

    . . . . ونقيم فرض اجلهاد واحلج مع أئمة املسلمني يف كل دهر وزمانونقيم فرض اجلهاد واحلج مع أئمة املسلمني يف كل دهر وزمانونقيم فرض اجلهاد واحلج مع أئمة املسلمني يف كل دهر وزمانونقيم فرض اجلهاد واحلج مع أئمة املسلمني يف كل دهر وزمان ....١٢١٢١٢١٢

    . . . . وال نرى اخلروج على األئمة وال القتال يف الفتنةوال نرى اخلروج على األئمة وال القتال يف الفتنةوال نرى اخلروج على األئمة وال القتال يف الفتنةوال نرى اخلروج على األئمة وال القتال يف الفتنة ....١٣١٣١٣١٣

    . . . . ونسمع ونطيع ملن واله اهللا أمرنا وال ننزع يدا من طاعةونسمع ونطيع ملن واله اهللا أمرنا وال ننزع يدا من طاعةونسمع ونطيع ملن واله اهللا أمرنا وال ننزع يدا من طاعةونسمع ونطيع ملن واله اهللا أمرنا وال ننزع يدا من طاعة ....١٤١٤١٤١٤

    ....ونتبع السنة واجلماعة ونتجنب الشذوذ واخلالف والفرقةونتبع السنة واجلماعة ونتجنب الشذوذ واخلالف والفرقةونتبع السنة واجلماعة ونتجنب الشذوذ واخلالف والفرقةونتبع السنة واجلماعة ونتجنب الشذوذ واخلالف والفرقة ....١٥١٥١٥١٥

إىل قيام الساعة مع أويل األمر من أئمة إىل قيام الساعة مع أويل األمر من أئمة إىل قيام الساعة مع أويل األمر من أئمة إىل قيام الساعة مع أويل األمر من أئمة     وأن اجلهاد ماضٍ منذ بعث اهللا عز وجل نبيهوأن اجلهاد ماضٍ منذ بعث اهللا عز وجل نبيهوأن اجلهاد ماضٍ منذ بعث اهللا عز وجل نبيهوأن اجلهاد ماضٍ منذ بعث اهللا عز وجل نبيه ....١٦١٦١٦١٦
    املسلمني، اليبطله شيء؛ واحلج كذلكاملسلمني، اليبطله شيء؛ واحلج كذلكاملسلمني، اليبطله شيء؛ واحلج كذلكاملسلمني، اليبطله شيء؛ واحلج كذلك

    . . . . ودفع الصدقات من السوائم إىل أويل األمر من أئمة املسلمنيودفع الصدقات من السوائم إىل أويل األمر من أئمة املسلمنيودفع الصدقات من السوائم إىل أويل األمر من أئمة املسلمنيودفع الصدقات من السوائم إىل أويل األمر من أئمة املسلمني ....١٧١٧١٧١٧

     . . . .م، وال يدرى ما هم عند اهللا عز وجلم، وال يدرى ما هم عند اهللا عز وجلم، وال يدرى ما هم عند اهللا عز وجلم، وال يدرى ما هم عند اهللا عز وجلوالناس مؤمنون يف أحكامهم ومواريثهوالناس مؤمنون يف أحكامهم ومواريثهوالناس مؤمنون يف أحكامهم ومواريثهوالناس مؤمنون يف أحكامهم ومواريثه ....١٨١٨١٨١٨



فمن قال إنه مؤمن حقًا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند فمن قال إنه مؤمن حقًا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند فمن قال إنه مؤمن حقًا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند فمن قال إنه مؤمن حقًا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند . . . . واملرجئة مبتدعة ضاللواملرجئة مبتدعة ضاللواملرجئة مبتدعة ضاللواملرجئة مبتدعة ضالل ....١٩١٩١٩١٩
    ....اهللا فهو من الكاذبني، ومن قال إين مؤمن باهللا فهو مصيباهللا فهو من الكاذبني، ومن قال إين مؤمن باهللا فهو مصيباهللا فهو من الكاذبني، ومن قال إين مؤمن باهللا فهو مصيباهللا فهو من الكاذبني، ومن قال إين مؤمن باهللا فهو مصيب

والقدرية مبتدعة ضالل، ومن أنكر منهم أن اهللا عز وجل ال يعلم ما يكون قبل أن والقدرية مبتدعة ضالل، ومن أنكر منهم أن اهللا عز وجل ال يعلم ما يكون قبل أن والقدرية مبتدعة ضالل، ومن أنكر منهم أن اهللا عز وجل ال يعلم ما يكون قبل أن والقدرية مبتدعة ضالل، ومن أنكر منهم أن اهللا عز وجل ال يعلم ما يكون قبل أن  ....٢٠٢٠٢٠٢٠
    ....يكون فهو كافريكون فهو كافريكون فهو كافريكون فهو كافر

    ....وأن اجلهمية كفاروأن اجلهمية كفاروأن اجلهمية كفاروأن اجلهمية كفار ....٢١٢١٢١٢١

    . . . . وأن الرافضة رفضوا اإلسالموأن الرافضة رفضوا اإلسالموأن الرافضة رفضوا اإلسالموأن الرافضة رفضوا اإلسالم ....٢٢٢٢٢٢٢٢

    . . . . واخلوارج مراقواخلوارج مراقواخلوارج مراقواخلوارج مراق ....٢٣٢٣٢٣٢٣

كفرا ينقل من امللة ، ومن كفرا ينقل من امللة ، ومن كفرا ينقل من امللة ، ومن كفرا ينقل من امللة ، ومن     ----     العظيم العظيم العظيم العظيم––––ومن زعم أن القرآن خملوق فهو كافر باهللا ومن زعم أن القرآن خملوق فهو كافر باهللا ومن زعم أن القرآن خملوق فهو كافر باهللا ومن زعم أن القرآن خملوق فهو كافر باهللا  ....٢٤٢٤٢٤٢٤
    . . . . شك يف كفره ممن يفهم فهو كافرشك يف كفره ممن يفهم فهو كافرشك يف كفره ممن يفهم فهو كافرشك يف كفره ممن يفهم فهو كافر

ال أدري خملوق أو غري ال أدري خملوق أو غري ال أدري خملوق أو غري ال أدري خملوق أو غري """" فوقف شاكًا فيه يقول  فوقف شاكًا فيه يقول  فوقف شاكًا فيه يقول  فوقف شاكًا فيه يقول ---- عز وجل  عز وجل  عز وجل  عز وجل ----ومن شك يف كالم اهللا ومن شك يف كالم اهللا ومن شك يف كالم اهللا ومن شك يف كالم اهللا  ....٢٥٢٥٢٥٢٥
    . . . . جهميجهميجهميجهميفهو فهو فهو فهو " " " " خملوقخملوقخملوقخملوق

    . . . . ومن وقف يف القرآن جاهال علّم وبدّع ومل يكفَّرومن وقف يف القرآن جاهال علّم وبدّع ومل يكفَّرومن وقف يف القرآن جاهال علّم وبدّع ومل يكفَّرومن وقف يف القرآن جاهال علّم وبدّع ومل يكفَّر ....٢٦٢٦٢٦٢٦

    . . . . فهو جهميفهو جهميفهو جهميفهو جهمي" " " " القرآن بلفظي خملوقالقرآن بلفظي خملوقالقرآن بلفظي خملوقالقرآن بلفظي خملوق""""أو أو أو أو " " " " لفظي بالقرآن خملولفظي بالقرآن خملولفظي بالقرآن خملولفظي بالقرآن خملو""""ومن قال ومن قال ومن قال ومن قال  ....٢٧٢٧٢٧٢٧

أهل البدع الوقيعة يف أهل أهل البدع الوقيعة يف أهل أهل البدع الوقيعة يف أهل أهل البدع الوقيعة يف أهل     عالمةعالمةعالمةعالمة :  :  :  : ومسعت أيب رضي اهللا عنه يقولومسعت أيب رضي اهللا عنه يقولومسعت أيب رضي اهللا عنه يقولومسعت أيب رضي اهللا عنه يقول :  :  :  : قال أبو حممدقال أبو حممدقال أبو حممدقال أبو حممد
وعالمة وعالمة وعالمة وعالمة . . . .  إبطال اآلثار  إبطال اآلثار  إبطال اآلثار  إبطال اآلثار حشوية ، يريدونحشوية ، يريدونحشوية ، يريدونحشوية ، يريدون    وعالمة الزنادقة تسميتهم أهل األثروعالمة الزنادقة تسميتهم أهل األثروعالمة الزنادقة تسميتهم أهل األثروعالمة الزنادقة تسميتهم أهل األثر. . . . األثر األثر األثر األثر 

وعالمة وعالمة وعالمة وعالمة . . . . وعالمة القدرية تسميتهم أهل السنة جمربة وعالمة القدرية تسميتهم أهل السنة جمربة وعالمة القدرية تسميتهم أهل السنة جمربة وعالمة القدرية تسميتهم أهل السنة جمربة  .  .  .  . اجلهمية تسميتهم أهل السنة مشبّهةاجلهمية تسميتهم أهل السنة مشبّهةاجلهمية تسميتهم أهل السنة مشبّهةاجلهمية تسميتهم أهل السنة مشبّهة
[ [ [ [ وعالمة الرافضة تسمية أهل السنة ناصبة ، وعالمة الرافضة تسمية أهل السنة ناصبة ، وعالمة الرافضة تسمية أهل السنة ناصبة ، وعالمة الرافضة تسمية أهل السنة ناصبة ، . . . . السنة خمالفة ونقصانية السنة خمالفة ونقصانية السنة خمالفة ونقصانية السنة خمالفة ونقصانية     املرجئة تسميتهم أهلاملرجئة تسميتهم أهلاملرجئة تسميتهم أهلاملرجئة تسميتهم أهل

ستحيل أن ستحيل أن ستحيل أن ستحيل أن وال يلحق أهل السنة إال اسم واحد، ويوال يلحق أهل السنة إال اسم واحد، ويوال يلحق أهل السنة إال اسم واحد، ويوال يلحق أهل السنة إال اسم واحد، وي] . ] . ] . ] . أمر عصبات معصيات أمر عصبات معصيات أمر عصبات معصيات أمر عصبات معصيات     وظل هذاوظل هذاوظل هذاوظل هذا
        ....هذه األساميهذه األساميهذه األساميهذه األسامي    جيمعهجيمعهجيمعهجيمعه



، ويغلطان ، ويغلطان ، ويغلطان ، ويغلطان     ومسعت أيب وأبا زرعة يأمران جران أهل الزيغ والبدعومسعت أيب وأبا زرعة يأمران جران أهل الزيغ والبدعومسعت أيب وأبا زرعة يأمران جران أهل الزيغ والبدعومسعت أيب وأبا زرعة يأمران جران أهل الزيغ والبدع :  :  :  : قال أبو حممدقال أبو حممدقال أبو حممدقال أبو حممد
وينهيان عن جمالسة أهل وينهيان عن جمالسة أهل وينهيان عن جمالسة أهل وينهيان عن جمالسة أهل     رأيهما أشد تغليط ، وينكران وضع الكتب بالرأي بغري آثار ،رأيهما أشد تغليط ، وينكران وضع الكتب بالرأي بغري آثار ،رأيهما أشد تغليط ، وينكران وضع الكتب بالرأي بغري آثار ،رأيهما أشد تغليط ، وينكران وضع الكتب بالرأي بغري آثار ،

        . . . . يفلح صاحب كالم أبدايفلح صاحب كالم أبدايفلح صاحب كالم أبدايفلح صاحب كالم أبدا    الالالال: : : : ويقوالنويقوالنويقوالنويقوالن    الكالم ، وعن النظر يف كتب املتكلمني ،الكالم ، وعن النظر يف كتب املتكلمني ،الكالم ، وعن النظر يف كتب املتكلمني ،الكالم ، وعن النظر يف كتب املتكلمني ،

     ] ] ] ]آخر املعتقدآخر املعتقدآخر املعتقدآخر املعتقد    [ [ [ [ 

        
www.warisansalaf.wordpress.comwww.warisansalaf.wordpress.comwww.warisansalaf.wordpress.comwww.warisansalaf.wordpress.com    

    


