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Öz: el-Cevheratü’l-Münîfe fi şerhi Vasiyyeti Ebî Hanîfe isimli bu eser, Osmanlı dönemi âlimlerinden 

Molla Hüseyin b. İskender er-Rûmî (öl. 1084/1673 civarında) tarafından Ebû Hanîfe’nin el-Vasiy-
ye’si üzerine yazılmış bir şerhtir. el-Cevheratü’l-münîfe’nin Türkiye kütüphanelerinde otuz altı nüshası 

olduğu belirtilmektedir. Ebû Hanîfe’ye nisbet edilen risaleler, zaman içinde yaygınlık kazanmıştır. 

Toplumsal mutabakat metinleri olarak görülebilecek olan bu eserler, akâid ve kelam konularının temel 

meselelerini içermektedir. Ebû Hanîfe’nin meclisinde ele alınarak tartışılan bu meseleler, meclisin 

önde gelen simalarınca müzakere edilmiş ve belli sonuçlara varılmıştır. Bu meclisin önde gelen isimle-

ri arasında İmam Züfer (öl. 158/775), Ebu Yusuf (öl. 182/798), İmam Muhammed (öl. 189/805), Ha-

san b. Ziyâd (öl. 204/819) ve Afiye b. Yezîd gibi kimseler bulunmaktadır. Bu risaleler Ebû Hanîfe’den 

sonra çok benimsenmiş ve söz konusu metinler üzerine onlarca çalışma yapılmıştır. Ebu Hanife’nin 

risaleleri sonraki dönemi derinden etkilemiştir. Bunlardan özellikle el-Fıkhu’l-ekber ve el-Vasiyye’nin 

ayrı bir yeri olmuştur. Osmanlı topraklarında Ebû Hanîfe’nin eserleri üzerine yapılan çalışmalarda 

el-Vasiyye’nin, el-Fıkhu’l-ekber’den daha fazla tutulduğu yazma eser nüsha sayılarına ve şerhlerine da-

yanılarak söylenebilir. el-Cevheratü’l-Münîfe, el-Vasiyye üzerine yapılan çalışmalar arasında en fazla 

ilgi gören şerhlerdendir. Molla Hüseyin b. İskender er-Rûmî, eseri klasik metotla şerh etmiş, bu 

esnada özellikle Bâbertî’nin (öl. 786/1384) el-Vasiyye şerhi, Nesefî’nin (öl. 508/1114) Bahru’l-kelâm’ı, 

Abdürrahim b. Ahmed el-Kādî’nin Dekâiku’l-ahbâr’ı ve Suyûtî’nin (öl. 911/1505) el-Heyǿetü’s-seniyye 
fi’l-heyǿeti’s-sünniyye’sinden oldukça nakilde bulunmuştur. Bunlarla birlikte şârih kitabın sonunda cen-

net ve cehennemle alakalı et-Terğîb ve’t-terhîb’den birçok hadis nakletmiştir. Müellif, metnin sonunda 

zayıf, uydurma ve İsrailiyyat kabilinden olan nakillere yer vermekte, kaynak olarak ise Saʻlebî’nin (öl. 

427/1035) Kasasu’l-enbiyâ’sına işaret etmektedir. Ancak akâid metninde bu tarz rivayetlerin nakledil-

mesinin uygun olmadığı belirtilmelidir. Zira akideyi taalluk eden meselelerde bu tarz ifadelerin yer 

alması birtakım problemleri de beraberinde getirmektir. Ancak müellif tarafından serdedilen nakille-

rin kendi dönemindeki ilim dili ve bulunduğu şartlar altında değerlendirilmesi gerekmektedir. el-Cev-
heratü’l-Münîfe’nin müellif veya müellif nüshasına mukabele edilmiş nüshasına Süleymaniye Kütüp-

hanesi’nde rastlanılmamıştır. Risalenin tahkikinde dört farklı nüsha kullanılmıştır. Nüsha seçiminde 

en erken tarihli nüsha ana metni oluşturmuştur. Ancak yanlışlığı açık olan veya diğer nüshalardaki 

ibarelerin daha doğru olması durumunda, o nüsha tercih edilmiş ve farklara dipnotta işaret edilmiştir. 

Tahkik yapılırken İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tahkik kuralları esas alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ebû Hanîfe, Akaid, el-Vasiyye, el-Fıkhu’l-Ekber, Hüseyin b. İskender er-

Rûmî, el-Cevheratü’l-Münîfe.
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The Critical Edition and Evaluation on Husain b. Iskendar al-Rūmī’s al-Jawhara al-Munīfa fi Şarhi 

Vaśiyyati Abū Hanīfa

Abstract: The work al-Jawhara al-Munīfa fi Şarhi Waśiyyati Abū Hanīfa’ which is written by Ottoman 

scholar Molla Husain b. Iskendar al-Rūmī (d.1084/1673) is a commentary (sharh) on Abū Hanīfah’s 

al-Vasiyya. It is stated that there are “thirty-six copies” of al-Jawhara al-Munīfa in Turkish libraries. 

The treatises attributed to Abu Hanifa became popular soon after they were written. These works, 

which can be seen as texts of social consensus, contain the basic issues of creed and kalam. These 

issues were discussed Abu Hanifa’s assembly were debated by the leading figures, and they reached to 

the final points. Among the leading figures of this assembly, such as, Imam Zufar (d. 158/775), Abu 

Yūsuf (d. 182/798), Imam Muhammad (d. 189/805), Hasan b. Ziyād (d. 204/819), Afiye b. Yazīd and 

others. These treatises were widely accepted after Abū Hanifa; and dozens of studies were conducted 

on the aforementioned texts. The treatises of Abū Hanīfa deeply influenced the later period. His 

works played a role as the founding text for Ahl as-Sunnah and Jamaat. In this regard, especially, 

al-Fiqh al-Akbar and al-Vasiyya had a special place. Depending on number of written documents and 

the copies of commentaries, it could be said that the works of Abū Hanīfa used in Ottoman lands 

all those indicate that al-Vasiyye was used more widely than of al-Fiqh al-Akbar. On the other hand, 

al-Jawhara al-Munīfa is one of the most popular commentaries among the studies on al-Vasiyya. al-
Jawhara al-Munīfa is one of the most popular commentaries among the studies on al-Vasiyya. Mullah 

Husain b. Iskendar al-Rūmī commented on the work with the classical method. Here, particularly, 

Bâbertî’s (d. 786/1384) commentary on al-Vasiyya copied a bit more than Nesefī’s (d. 508/1114) Bah-
ru’l-Kelâm, Abdürrahim b. Ahmed’s Dekāiku’l-ahbār and Suyûtî’s (d. 911/1505) al-Hayǿetü’s-seniyye 

fi’l-hey’eti’s-sunniyye. Along with these, at the end of the commentary, the commentator narrated 

many hadiths about heaven and hell from et-Tergīb ve’t-terhīb. At the end of the text, it is seen that 

the author has included the narrations are weak, fabricated or in the form of Israiliyyat and points 

to the Kasasu’l-anbiyâ of Saʻlebî (d. 427/1035) as a source. However, it is needed to be noted that it 

is not appropriate to include such narrations in the text of the creed. Because the presence of such 

expressions in the issues related to the creed brings with it some problems. However, the transfers 

laid out by the author should be evaluated under the language of knowledge in his own period and the 

existing conditions of that time. The copy that written by the author or the copy that corresponded 

to the copy of the author was not found in the Süleymaniye library. Four different manuscripts were 

used in the examination of this treatise. In the selection of the manuscript, the earliest dated man-

uscript constituted the main text. However, in cases where the errors are obvious or the phrases in 

other copies are more accurate, that copy is preferred, and the differences are indicated in the footnote. 

The rules of the Islamic Studies Center (ISAM) were taken as the basis for the investigation (tahqīq).

Keywords: Abū Hanīfe, Faith, al-Vasiyye, al-Fıkh al-Ekbar, Husain b. Iskendar al-Rūmī, 

al-Jawhara al-Munīfa.
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تحقيق "الجوهرة المنيفة في شرح وصية أبي حنيفة" لمال حسين بن إسكندر 
الرومي الحنفي

1. الدراسة

1. ترجمة المؤلف

هو حسين بن إسكندر  المعروف بـ"مال حسين" الرومي أو الحنفي، والمعلومات المتوافرة عن 
حياته غير وافية، وأول من تكلم عنها إسماعيل باشا البغدادي )1839-1920( في هدية العارفين،1 
وإيضاح المكنون2 وتابعه ُبروسه لي محمد طاهر أفندي )1861-1925( في عثمانلي مؤلفلري،3 

والكحالة )1905-1987( في معجم المؤلفين،4 والزركلي )1893-1976( في األعالم.5

وتعددت نسخ الجوهرة المنيفة في كتاب التراث اإلسالمي.6 وعّدد صاحب التراث اإلسالمي 
إلى  يشير  بل  التركية،  المكتبات  يقتصر على  ولم  المكتبات  في  تواُجدها  الجوهرة ومكان  نسخ 

مكتبات أوربا كما في ) المتحف اآلسيوي 946؛  ورقة   13(.

إن المعلومات المذكور عن حياة المؤلف مكّررة، ويغلب عليها المدح والثناء، وال نرى 
شيئًا عن مولده وتعليمه وأساتذته ووظيفته، فالكحالة يقول عنه إنه: "فقيه، متكلم، مشارك في 
العثمانية".  الدولة  علماء  من  حنفي،  بالقراءات،  "عالم  بأنه:  الزركلي  ويصفه  العلوم"،  بعض 

هدية العارفين إلسماعيل باشا البغدادي، 323/3.  1
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، إلسماعيل باشا البغدادي، 386/3.  2

عثمانلي مؤلفلري لُبروسه لي محمد طاهر أفندي، 32/2.  3
معجم المؤلفين للكحالة، 314/3.  4

األعالم للزركلي، 233/2.  5
معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم، لعلي الرضا، 918/2.  6
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ومن العجيب أن ُبروسه لي محمد طاهر أفندي لم يتناوله في كتابه عثمانلي مؤلفلري؛ ألنه من 
العلماء المتأخرين في الدولة العثمانية، واقتصر على القول عنه إنه: "من الفضالء"، وذكر كتبه 

الثالثة فقط.

توفي مال حسين بن إسكندر في حدود سنة أربع وثمانين وألف )1084( الهجري الموافق 
العارفين وفي  هدية  نحو سنة ثالث وسبعين وستمائة وألف )1673( الميالدي، كما قيل في 
معجم المؤلفين وفي األعالم. ولكن ال يوجد تفصيل عن تاريخ وفاته وال تعرف معلومات عن 

مولده ووظائفه وأساتذته وتالمذته وضريحه. رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

1.2. آثاره

ألف مال حسين الرومي كتبا كثيرة في شتى مجاالت العلوم اإلسالمية. منها: العقيدة والفقه 
والتجويد واألخالق وأقسام أخرى. وقد ذكر الزركلي أربعة كتب له بينما ذكر الكحالة خمسة 
كتب، أما إسماعيل باشا فقد ذكر له عشرة كتب. وبعض أسماء كتبه مقيد بأسماء أخرى، لذلك 
العارفين  هدية  أربعة كتب وهي:  الكتب مصدرها  فقائمة  كاملة.  كتبه  أن نحدد عدد  يمكننا  ال 
واألعالم ومعجم المؤلفين وعثمانلي مؤلفلري  لُبروسه لي محمد طاهر أفندي.7 وبعض أسماء 
الكتب في هذه المراجع تختلف نقصا وزيادة، لذلك لم نستطع تحديد االسم الحقيقي لكتب 

المؤلف حسين بن إسكندر الرومي.

ولعّله يمكن إجمال قائمة كتب المؤلف الواردة في المصادر باألسماء اآلتية:

•  الجوهر المنير في شرح التنوير؛ )تنوير األبصار في فروع الحنفية(.

•  الجوهرة المنيفة في شرح وصية اإلمام أبى حنيفة.

•  عماد الدين في العقائد.

•  مفتاح العبادة ووسيلة السعادة في شرح المقدمة له.

•  الفوائد الفاخرة في أمور اآلخرة.

ــة، 314/3؛  ــن للكحال ــم المؤلفي ــي، 233/2؛ معج ــالم للزركل ــدادي، 323/3؛ األع ــا البغ ــماعيل باش ــن إلس ــة العارفي هدي  7
ــدي، 32/2. ــر أفن ــد طاه ــي محم ــه ل ــري لُبروس ــي مؤلفل عثمانل
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•  كنز السعادة في بيان كلمة الشهادة.

•  لباب التجويد في شرح مختصر التجويد أو ]للقرآن المجيد.[

•  مجمع المهمات الدينية على مذهب السادة الحنفية.

•  مقدمة في الفروع.

•  مختصر في التجويد.

تعريف الرسالة  .2

2.1.1. اسم الرسالة

في  نفسه  المؤلف  أورد  كما  حنيفة"  أبي  وصية  شرح  في  المنيفة  "الجوهرة  الرسالة:  اسم 
المغنية(8  المنيفة والجوهرة  النسخ أوردت اسمها )الجواهر  مدخل رسالته هذه، ولكن بعض 
وأما النسخ التي بين أيدينا فكلها مكتوب باسم الجوهرة المنيفة. الجوهر: حجر نفيس له قيمة 
كبيرة، المنيف: بمعنى المجيد والرفيع. وأساس الشيء في تسمية الكتب القوافي. وهو دأب 
اسالفنا في تسمية الكتب. هذه الرسالة مع الرسائل األخرى لإلمام أبي حنيفة رحمه الله مترجمة 

إلى اللغة التركية القديمة والحديثة.9

2.1.2. توثيــق نســبة الرســالة إلى المؤلــف

ليس هنالك أدنى شك في انتساب هذه الرسالة إلى مؤلفها، فمؤلفو طبقات الكتب جميعًا 
إلى مال حسين بن إسكندر  الذين نسبوها  إلى حسين بن إسكندر، وقد أشرنا أسماء  ينسبونها 
الرومي، ولكن فهارس المكتبة السليمانية تنسبها إلى شيخ اإلسالم مال خسرو، بيد أن هذه النسبة 
ليست صحيحة؛ ألننا ال نعرف من آثار مال خسرو هذه الرسالة، ولم يذكر أحد من مؤلفي كتب 
الطبقات نسبة هذه الرسالة إليه. ومثل هذا الخطأ ُيرى في الموسوعة اإلسالمية لوقف الديانات 

8 Abdullah Demir, “Osmanlı Âlimlerinin Ebû Hanîfe’nin Akâid Risâlelerini Konu Edinen Eserleri 

= The Works of Ottoman Scholars on Abu Hanifa’s Article of Faith”, Türkiye Araştırmaları 
Literatür Dergisi XIV/28 (2016), 207.

9 Mustafa Öz, İmam-ı Azam’ın Beş Eseri, İstanbul: İFAV Yayınları, 2018.
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التركي في قسم مال خسرو. واستنادا إلى قيد المكتبة السليماينة كما قاله المؤلف: "ينسبون إلى 
مال خسرو الكتب في بعض المكتبات، ومن ذلك الجوهرة المنيفة في المكتبة السليمانية، في 
قسم نور عثمانية، رقم 2155".10 لكن لو أن الكاتب رأى هذا المخطوط لعلم أن القيد خاطئ 
وليس بصحيح؛ ألن المؤلف مال حسين يقول في المقدمة اسم الرسالة وسبب تأليفه وماذا فعل 

في الكتاب وغير ذلك.

كتبت رسالة الوصّية قبيل وفاة اإلمام أبي حنيفة، حيث ذكر مترجمها إلى التركية إبراهيم نور 
الدين الَقْسَطموني أنه حينما حانت وفاة اإلمام أبي حنيفة طلب أصحابه من حوله أن يوصيهم، 

فنهض أبو حنيفة بمساعدة ابنه حّماد واتكأ عليه، ثم خاطب أصحابه قائاًل:11

فمن  نوعًا،  عشر  اثني  والجماعة  السنة  أهل  مذهب  أن  وإخواني!  أصحابي  "اعلموا 
كان يستقيم على هذه الخصال ال يكون ُمبتدعًا وال صاحب الهوى، فعليكم أصحابي 
عليه  تعالى  الله  صلى  محمد  نبّينا  شفاعة  في  تكونوا  حتى  الخصال  بهذه  وإخواني 

وسلم."12

والجدير بالذكر أن هذه االقتباس سالف الذكر لم يرد في كتب أصول الدين المتداول بين 
التميمي  الفقيه اإلمام  الحنفّية لمؤلفه  نِّية في تراجم  السَّ الطبقات  أيدينا، ولكن ُروي عن كتاب 
)ت. 1010هـ/1601م(، ولكّن هذا النقل لم يرد أبدًا في رسالة الجوهرة المنيفة لحسين بن 

إسكندر الرومي.13

مالحظات حول الوصية وشروحها

دّقق العلماء كثيرًا في آثار السلف الصالح؛ ألنهم الجيل األول في تاريخ األمة المحمدية، 
وأقربهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهود لهم بالخير كما ورد عن النبي عليه الصالة 

والسالم.

10 Ferhat Koca, “Molla Hüsrev”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayın-

ları, 2005), 30/253.

11 İmam-ı A’zam Nu’mân b Sâbit b Zûtâ b Mâh Ebû Hanîfe, Tercüme-i Vasiyyetname-i İmam-ı 
A’zam (İstanbul: Dârü’t-tıbâati’l-âmire, 1264), 3.

شرح الوصية للبابرتي، ص 25.  12
الطبقات السنية في تراجم الحنيفة للتميمي، 156/1.  13
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إن رسالة الوصية على الرغم من صغر حجمها إال أنها سبكها متين وجزل، وقد صيغت 
حتى  مؤلفها  عهد  منذ  الناس  أيدي  في  متداولة  رسالة  أوسع  وهي  المتقدمين،  أسلوب  وفق 
اآلن، ويدّلل على ذلك كثرة مخطوطتها في المكتبات التركية وسعة انتشارها في بلدان العالم 

اإلسالمي وغير اإلسالمي، كما في جامعة برينستون األمريكية.

أن  اإلمام  من  يطلبون  الذين  وأصحابه  أحبائه  إلى  حنيفة  أبي  اإلمام  وصية  الرسالة  وهذه 
يوصي لهم في آخر عمره المبروك. تنسب ألبي حنيفة بعض الرسائل من قبيل: رسالة المسند، 
والفقه األكبر، والفقه األبسط، والعالِم والمتعلِّم، والرسالة، والوصية، والقصيدة النعمانية.14 كما 
متي، ووصيته  ُتنسب ألبي حنيفة أربع وصايا، منها: وصيته البنه، ووصيته ليوسف بن خالد السَّ
الباحثين بترجمة رسائل  التي قمنا بتحقيقها هنا15. وقد قام بعض  ألبي يوسف، والوصية هذه 
أن مضامين وصية  الرسائل فسوف نجد  تأملنا في هذه  لو  التركية.16  اللغة  إلى  الوصايا األربع 
أبي حنيفة البنه حّماد تتعّلق بوعظ األب ونصحه البنه لكي ينير دربه، ويستفيد من تجارب أبيه 

العلمية والحياتية.

وأما وصية أبي حنيفة ليوسف بن خالد السمتي فتتلّخص في وصّية المعّلم للمتعّلم، وأدب 
التلميذ وأخالقه في مجالس العلماء، وسلوكه تجاههم وحديثه معهم ومناظرته لهم.

وأما وصية أبي حنيفة ألبي يوسف فلعها أشبه بوصية عالم رّباني إلى طالب متفّوق ونقّي 
السريرة، حيث يعظ أبو حنيفة أبا يوسف في مسائل الحياة والقضاء، ولعّل وصيته هنا تتمايز عن 

سواها في ذلك الخطاب الوعظي.

وأما وصية أبي حنيفة التي قمنا بتحقيقها في هذه البحث فتتعّلق بموضوع العقيدة العامة 
المهّمة والضرورية، وهي المقصودة وحدها دون غيرها حين إطالق اسم وصية أبي حنيفة؛ ألنها 
وصيٌة لألمة جمعاء، وهي التي تعّين حدود عقيدة أهل السنة والجماعة، وترسم إطارها العام. 

14 Mustafa Uzunpostalcı, “Ebû Hanîfe”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 1994), 10/134.

15 İsmail Hakkı Ünal, İmam Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışı ve Hanefi Mezhebinin Hadis Metodu 

(Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2012), 26.

16 Eyyup Akdağ, “Ebû Hanîfe’ye Nisbet Edilen el-Vasiyye Adlı Eserin Kastamonu İl Halk Kü-

tüphanesi’nde Bulunan Yazma Nüshalarının Değerlendirilmesi”, Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî 
Sempozyumu I (2017), 109-121.
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ومن أهم شروحها بعد شرح الوصية للباَبرتي هو الجوهرة المنيفة في شرح الوصية لحسين بن 
إسكندر.

ال شك في أن الرسالة تأليف أبي حنيفة رحمه الله تعالى بنفسه.17 ألن المسائل المذكورة 
في الرسالة قد أمالها على تالمذته ثم انتقلت هذه المسائل من األئمة إلى أن وصلت إلى اإلمام 
أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى.18 أما بعض الروايات التي نسبت هذه الرسالة إلى محمد 
بن يوسف البخاري الملقب بأبي حنيفة ليست صحيحة، ألن سلسلة الرواة في الوصية ال ُتبقي 
شكا في نسبة الرسالة إلى أبي حنيفة. وأيضا أشار محققا شرح الوصية إلى أن عدم نسبة الرسالة 
ألبي حنيفة هو "قول المعتزلة وكذب على اإلمام منهم".19 وساق المحققان رواة الوصية التي 

وصلت إلى اإلمام أبي حنيفة وهي كما يلي:20

1(  حسام الدين السغناقي )ت. 710(

2(  محمد بن محمد نصر البخاري )ت. 693(

3(  محمد بن عبد الستار الكردري )ت. 642(

4(  برهان الدين المرغيناني )ت. 593(

5(  محمد بن حسين النوسوخي )ت. 545(

6(  أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي )ت. 539(

7(  أبو معين ميمون بن محمد النسفي )ت. 508(

8(  أبو طاهر محمد بن المهدي الحسيني )ت. 534(

9(  أبو يعقوب إسحاق بن منصور السياري )ت. النصف الثاني من القرن الخامس(

10(  أبو الفضل أحمد بن علي السليماني )ت. 404(

شرح الوصية للبابرتي، ص 23.  17

شرح الوصية للبابرتي، ص 23.  18

شرح الوصية للبابرتي، ص 22.  19
شرح الوصية للبابرتي، ص 35-29.  20
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11(  أبو سعيد حاتم بن عقيل الجوهري )ت. 333(

12(  محمد بن سماعة التميمي )ت. 333(

13(  أبو يوسف )ت. 182(

القرن  منذ  البالد اإلسالمية عبر رواتها ودارسيها  في  وانتشرت  الرسالة  وقد شاعت هذه 
الثاني الهجري حتى أيامنا هذه. إن المسائل المكتوبة في كتب أبي حنيفة كانت مقررة في مجلسه 
الذي كان يحضره مجموعة من األئمة واألعالم المؤسسين للمذهب الحنفي، ومنهم: اإلمام زفر 
وأبو يوسف واإلمام محمد والحسن بن زياد. ويدلل على ذلك أن بعض المسائل قد نوقشت 
بالتفصيل في مجلسه، من قبيل مسألة خلق القرآن حيث أورد البغدادي في تاريخه أن أبا يوسف 

قال: "ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر، حتى قال )أبو حنيفة( من قال: القرآن مخلوق فهو كافر".21

بناء على ما سلف ذكره يمكن فهم طريقة رواية الوصية ونسبتها لإلمام أبي حنيفة عن طريق 
أْوالها  التي  االنتشار والشروح  بعده، ومدى  بها من  التي حظيت  الموثوقين، واألهمية  األئمة 
العلماء لها، وأشهرها شرح البابرتي ورسالة مال حسين التي بين أيدينا، ورسالة أخرى نسبت 
إلى مال علي القاري، إضافة إلى ذلك رسالتان مجهولتا المؤلف هما: تلخيص خالصة األصول 

وظهور العطية في شرح الوصية.22

مصدرًا  بوصفها  مؤلفاتهم  في  منها  واقتبسوا  كثيرًا،  إليها  وأشاروا  بقراءتها  العلماء  اهتم 
أساسيًا في عقيدة أهل السنّة والجماعة، من ذلك ما نراه في كتاب منح روض األزهر في شرح 
الفقه األكبر لمال علي القارئ رحمه الله.23 وهنالك شرح آخر لوصية أبي حنيفة وهو تلخيص 
اإلمام  وصية  شرح  في  العطّية  ظهور  كتاب  شروحها  ومن  مجهول.  لمؤلف  األصول  خالصة 
موسوعة  األعظم أبي حنيفة النعمان، وهذا الشرح مجهول المؤلف أيضًا، وهذا ما ذهبت إليه 
وقف الديانة التركي فجعلت هذه "الوصية" مجهولة المؤلف.24 لكّن أحد الباحثين تناول هذه 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، 517/5.  21
22 Mustafa Öz, “el-Vasiyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 

2012), 42/546.

منح الروض األزهر في شرح الفقه األكبر لمال علي القارئ، 94، 126، 130، 133، 157-155.  23
Öz, “el-Vasiyye”, 42/546.  24
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الرسالة في أطروحة ماجستير في قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة آقصراي، وفيها نسب تلك 
الرسالة إلى الحصوني )ت. بعد 1056هـ(، واعتمد في ادعائه على كتاب الفهرس الشامل.25

وقد اهتم الناس كثيرًا بمتن الوصية أكثر من الفقه األكبر ويدلل على ذلك وجود 450 نسخة 
امتالكها ودراستها.  في  الكبيرة  الرغبة  إلى  يشير  العدد  فقط.26 وهذا  التركية  المكتبات  في  لها 
وللجوهرة المنيفة نسخ كثيرة أيضًا في المكتبات التركية الثابت منها هو 36 نسخة، وهذا يؤكد 

على قبولها ومحبوبيتها بين الناس كما ذكر عبد الله دمير في مقالته المهمة في هذا الباب.27

إن نسخة المؤلف لم نرها في سجالت المكتبة السليمانية، أما هذه النسخة التي بين أيدينا 
فهي مكتوبة في حياة المؤلف نفسه، ألن اختتام تاريخ النسخ يدلنا على صحة تاريخ هذه النسخة 
وهو 1068هـ، وأما تاريخ وفاة المؤلف فهو في نحو 1084 هـ كما جاء في المصادر سالفة 

الذكر.

إن كثرة نسخ شرح الوصية يظهر لنا رغبة الناس بهذه الرسالة في البالد العثمانية، إذ طبعت 
هذه الرسالة في إستانبول سنة 1289 و1327هـ، كما طبعت في الباكستان سنة 1321هـ في 
الرسائل السبع في العقائد”.28 وتورد المصادر السالفة أن لرسالة الوصية هذه التي  مجموعة" 

قمنا بتحقيقها لها ست وثالثون نسخة.

ورد سابقًا أن رسالة الجوهرة المنيفة قد ُطبعت في كتاب" الرسائل السبع ”في الهند قبل 
سنوات عّدة، وهي سبع رسائل تتعلق بموضوع عقيدة أهل السنّة والجماعة، وترّكز على كتاب 

اإلبانة ألبي الحسن األشعري ومؤلفه. وقد وردت أسماؤها وفق الترتيب اآلتي:

1-  شرح الفقه األكبر ألبي المنصور الماتريدي.

2-  شرح الفقه األكبر ألبي المنتهى أحمد بن محمد المغنيساوي.

25 Muhammed Ahmed Hamad al-Mafrachi, Ebu Hanife’nin “Zuhûru’l-Atiyye fî Şerhi’l-Vasiyye” Adlı 
Eserinin Tahkîki (Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2020), 16.

26 Demir, “Osmanlı Âlimlerinin Ebû Hanîfe’nin Akâid Risâlelerini Konu Edinen Eserleri = The 

Works of Ottoman Scholars on Abu Hanifa’s Article of Faith”, 200.

27 Demir, “Osmanlı Âlimlerinin Ebû Hanîfe’nin Akâid Risâlelerini Konu Edinen Eserleri = The 

Works of Ottoman Scholars on Abu Hanifa’s Article of Faith”, 207.

28 Öz, “el-Vasiyye”, 42/546.
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3-  الجوهرة المنيفة في شرح وصية أبي حنيفة لمال حسين بن إسكندر.

4-  كتاب اإلبانة ألبي الحسن األشعري.

5-  الملحق األول لكتاب اإلبانة لمحمد عنايت علي حيدرآبادي.

6-  الملحق الثاني لكتاب اإلبانة لمحمد عنايت علي حيدرآبادي.

7-  رسالة في الذّب عن أبي الحسن األشعري ألبي القاسم عبد الملك بن درباس.

هنالك اثنان من الباحثين تناوال رسالة الجوهرة المنيفة لكنّهما لم يقوما بتحقيقها، واكتفيا 
بعرض متن الجوهرة فحسب ولم يتبعا قواعد التحقيق العلمية ومقّرراتها الُمتعارف عليها.

فاتح  محمد  التركي  الباحث  يد  على   2018 سنة  في  المنيفة  الجوهرة  رسالة  نشرت 
وقد  قبل.  من  ُفعل  كما  المتن  بعرض  واكتفى  ذكرنا،  كما  بتحقيقها  يقم  لم  ولكنه  أوزدمير، 
الباحثين المهتمين وإتاحة فرصة  عرضُت رابط الدراسة السابقة ألوزدمير لتيسير األمر على 
في  كان  أوزدمير  عمل  أن  من  الرغم  وعلى  أوزدمير.29  به  قام  وما  هذا  عملي  بين  المقارنة 
فاقتصر  العلمي،  والتحقيق  البحث  قواعد  أدنى  إلى  أيضًا  افتقر  أنه  يبدو  لكن   2018 عام 
التي  المصادر  من  يتحقّق  ولم  األخرى،  النسخ  مع  مقارنة  أية  ُيجِر  ولم  النص  عرض  على 

المؤلف. استخدمها 

أما أبرز الخطوات التي قمنا بها في تحقيقنا هذا فتتلّخص في النقاط اآلتية:

أوالً: التزمنا بقواعد مركز البحوث اإلسالمية.

ثانيًا: أشرنا إلى حياة المؤلف، ونسبة الرسالة إلى المؤلف.

ثالثا: قارّنا بين أربٍع من نسخ الرسالة الموجودة في المكتبة السليمانية.

رابعًا: أشرنا إلى مصادر المؤلف.

الجوهرة  رسالة  حول  المهمة  الموضوعات  فيها  تناولنا  بدراسة  للرسالة  مّهدنا  خامسًا: 
المنيفة.

اآلتــي 29 الرابــط  مــن  الموقــع  إلــى  الوصــول  -http://www.ibnihisam.com/wp-content/uploa( :يمكــن 

ds/2022/08/cevhere_yeni.pdf) بـــ .15/11/2022 : مــؤّرخ 
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باللغة  أجريت حولها وال سيما  التي  المعاصرة  األكاديمية  الدراسات  إلى  أشرنا  سادسًا: 
التركية.

وهنالك أمور أخرى قمنا بها في عملنا هذا سيالحظها القارئ في أثناء مطالعة النّص.

2.1.3. تاريخ تأليف الرسالة

بين أيدينا أربع نسخ للرسالة المعنية قمنا بمقابلتها، وسنعرضها وفق ترتيب تاريخ الفراغ 
واالنتهاء؛

أولها: نسخة أسعد أفندي، رمزناها بـ)س(. وهي أقدم نسخة بين النسخ وهي في المكتبة 
السليمانية رقم 1197، وتاريخ قيد فراغها من كتابة النسخة كما قال الناسخ؛ "وقد وقع الفراغ 
من تأليف شرح الوصية نهار ثالث عشر من جمادي األول سنة ألف وستين )1060( من الهجرة 
النبوية والحمد لله وحده". فمن المالحظ أن تاريخ النسخ لهذه الرسالة يشير إلى أنه تم في حياة 
المؤلف. لذلك اعتمدنا هذه النسخة مصدرا من النسخ المتوفرة. ولكن في بعض األحيان نعدل 
الخطأ الواضحة في النسخة ونستبدله بالصواب الوارد في النسخ األخرى. وهذه النسخة تتكون 
باألحمر  مكتوب  الوصية  متن  وأسود.  أحمر  لونان؛  فيها  ويستعمل  سطرا  وعشرين  ثالثة  من 
والشرح مكتوب باألسود. ولكن في بعض األحيان إذا كان المتن مكتوبا باألسود فإن الناسخ 
يضع فوقه خطا مستقيما مشيرا بذلك إلى المتن حتى ال يختلط على القارئ التمييز بين المتن 
في صفحة  وينتهي  ترقيمها من )50/و(  ويبدأ  في مجموعة  النسخة موجودة  والشرح. وهذه 

(64/و(.

الثاني: نسخة أسعد أفندي في المكتبة السليمانية رقم 1210، رمزناها بـ)ع(، وقال ناسخها 
في قيد الفراغ: "وقد وقع الفراغ من تأليف شرح الوصية نهار ثالث عشر من جمادي األول سنة 
تتكون  أيدينا   في  التي  النسخ  من  النسخة   وهذه  لله".  والحمد   )1067( وستين  وسبعة  ألف 
من واحد وعشرين سطرا ويستعمل فيها لونان؛ أحمر وأسود. ومتن الوصية مكتوب باألحمر 

والشرح مكتوب باألسود. ويرى التسويد في بعض األماكن المكتوبة خطأ في النسخة.

الثالث: نسخة َخرُبوت في المكتبة السليمانية رقم 310، رمزناها بـ)خ(، وقال الناسخ في 
تاريخ استنساخها؛ "وكان الفراغ من هذه النسخة المباركة من يوم الحادي ]والعشرين[ في شهر 
ذي القعدة سنة ]اثنتين[ وتسعين وألف )1092(". تتكون من سبعة عشر سطرا ويستعمل فيها 
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لون واحد. ولكن على متن الوصية خط مستقيم لونه أحمر يشير إلى المتن الوصية. وأيضا كل 
"الفصل" في الرسالة مكتوب بلون األحمر.

الرابع: وبعده نسخة نور عثمانية في المكتبة السليمانية رقم 2155، رمزناها بـ)ن(، وقال 
الناسخ في تاريخ استنساخها؛ "في شهر جمادي األول تاريخ اثنى وعشر ومائة وألف )1112(". 
تتشكل من خمسة عشر سطرا ويستعمل فيها لون واحد. ولكن على متن الوصية خط مستقيم 
لونه أحمر يشير إلى المتن الوصية. وهذه النسخة احتازت أجمل الخط فيها. وأيضا الكلمات 

الفاصلة بين الموضوعات في الرسالة مكتوبة بلون األحمر.

2.1.4. موضوع الرسالة ومنهج المؤلف:

هذه الرسالة عبارة عن شرح وصية لإلمام أبي حنيفة. وهي، على الرغم من صغر حجمها، 
والكالم، وهي، كما هو حال جميع  العقيدة  في موضوع  أساسية  تتضمن مسائل  رسالٌة مهمة 
المؤلف  واقتباسًا. ومنهج  باهتمامهم شرحًا  المسلمين، وتحظى  بين  رسائله ومؤلفاته، شائعة 
حسين بن إسكندر في شرح المتن ال يقوم على شرح كلمة بكلمة، ولكنه يأخذ جملة من الوصية 

ويقوم بشرحها.

إن موضوع هذه الرسالة هو أسس عقيدة أهل السنّة والجماعة، وقد ُكتبت رسائل أبي حنيفة 
على يد طاّلبه، ثم صنّفت موضوعاتها في كتب أو في شروح مستقّلة، من قبيل كتاب األصول 
العثمانية واسمه  الدولة  الذي كتبه أحد علماء  الَمرام«  "إشارة  باسم  المعروف  الُمنيفة وشرحه 
البياضي زاده أحمد أفندي )ت. 1098هـ/1687م(. كما شرحت هذه الرسائل من ِقَبل علماء 

آخرين وحظيت باهتمام جمهور األّمة من بعدهم.30

اعتمد المؤلف حسين بن إسكندر على مصادر عّدة في تأليفه هذا من قبيل: كتاب شرح 
الحديث  من  والترهيب  الترغيب  الحديث  كتب  وفي  للنسفي،  الكالم  وبحر  للبابرتي  الوصية 
ولباب  للسيوطي،  بالمأثور  التفسير  في  المنثور  الدر  التفسير  كتب  وفي  للمنذري،   الشريف 
التأويل في معاني التنزيل للخازن، وفي كتب اللغة أختري كبير لمصلح الدين مصطفى أفندي، 

30 İlyas Çelebi, “el-Usûlü’l-Münîfe”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Ya-

yınları, 2012), 42/220.
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نِية في الهيئة  والقاموس المحيط للفيروزآبادى وكتب أخرى متعلقة بموضوعه ككتب الهيئة السَّ
نِّية للسيوطي ، ودقائق األخبار في ذكر الجنة والنار لإلمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي. ومن  السُّ
والتمهيد لقواعد  للثعلبي،  المسمى بـ«عرائس المجالس«  قصص األنبياء  بين مصادر المؤلف 
وشرح الصدور بشرح حال الموتى  التوحيد للقاني،  التوحيد للنسفي، وهداية المريد لجوهرة 
المؤلف  الرسالة  آخر  في  ذلك  إلى  إضافة  نجيم.  البن  والنظائر  واألشباه  للسيوطي،  والقبور 
ينقل من كتاب قصص األنبياء للثعلبي األخبار التي ليست موثقة وأكثرها من قبيل اإلسرائليات 
والخرافات كما أشرنا في موضعه، وال يلزم للشارح أن يسرد هذه النقوالت في متن العقائد؛ ألن 

متن العقيدة ينبغي أن يكون قطعي الداللة.

وبعد هذا كله يمكن لنا أن نقول: إن هذه الرسالة ال تتعدى أن تكون تلخيصًا أو كتبًا مختصرًا 
لشرح الوصية للبابرتي؛ ألن المؤلف مال حسين نقل ثلَثي رسالته من كتاب البابرتي كما أشرنا 
في هامش الرسالة، ولعّله يمكن القول: إن المؤلف لم يزد شيئًا على رسالة البابرتي، فعلى الرغم 
من أن المؤلف ذكر في مدخل الرسالة أنه سيضع شرحًا مختصرًا، وليس غريبًا أن ينقل كتاب 

البابرتي، ولكن الواقع أن أكثر شرحه كان نقاًل عن كتاب البابرتي رحمه الله.

3. عملنا في التحقيق

مركز  في  المتبعة  التحقيق  بقواعد  هذا  عملنا  في  التزمنا  أننا  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  بداية 
.) البحوث اإلسالمية )

وقد تناولنا حياة المؤلف، وعّرفنا بالنُّسخ تعريفًا وافيًا ُيتيح للقارئ اإلحاطة بها بشكل عام. 
واستعنّا بالمصادر غير العربّية ووضعنا أسماءها في ببليوغرافيا في آخر الرسالة.

اعتمدنا  المؤلف، ولكن  أو مقابلة لخط  السليمانية  المكتبة  المؤلف في  لم نصادف خط 
على النسخة األقدم تاريخيًا من بين النُّسخ المتوافرة، وقابلنا أربع نسـخ من تلك المخطوطات. 

وبحثنا هذه األشياء في قسم تاريخ تأليف الرسالة.

ضبط  قمنا  وكذلك  ترقيمها،  مع  قوسين  بين  الشرح  في  الواردة  القرآنية  اآليات  وضعنا 
األحاديث النبوية الواردة في الشرح عبر تعيين كتبها وأبوابها وأرقامها.
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معاجم  على  اعتمادًا  الرسالة  في  أسماؤهم  ورددت  الذين  بالعلماء  باختصار  التعريف 
المؤلفين وكتب الطبقات.

نسخ  في  الموجودة  غير   ]...[ معقوفين  قوسين  بين  الزيادات  بعض  المتن  في  زدنا  وقد 
الجوهرة، لتغطية تغطي النقص الحاصل في شرح الرسالة.

عند ذكر اسم كتاب في الرسالة كمصدر كنا نعمد إلى بيانه والتعريف به، وال سيما أن بعض 
تلك الكتب لم يصل إلينا وبعضها صعب المنال.

وقد رّمزنا كل نسخة من النسخ األربع برمز خاص، وأشرنا في الهامش إلى الفوارق بين 
31
تلك النسخ. 

وبالله التوفيق

وألنــه )مــن لــم يشــكر النــاس لــم يشــكر اللــه( )ســنن الترمــذي، أبــواب البــر والصلــة، 35( فإنــي أتقــّدم بالشــكر الجزيــل   31
ــرًا. ــه خي ــا الل ــل، فجزاهم ــذا العم ــاز ه ــي إنج ــة ف ــاهمتهما الطيب ــن لمس ــن تكي ــتاذ متي ــدو واألس ــد حم ــور خال ــن الدكت للعزيَزي



Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi

148

الصحيفة األولى من نسخة أسعد أفندي، رقم 1197، ورق 49/ظ، رمزناها بـ)س(
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الصحيفة األخيرة من نسخة أسعد أفندي، رقم 1197، ورق 63/ظ، رمزناها بـ)س(
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الصحيفة األولى من نسخة خربوت، رقم 310، ورق 52/و، رمزناها بـ)خ(
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الصحيفة األخيرة من نسخة خربوت، رقم 1197، ورق 64/و، رمزناها بـ)خ(
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الصحيفة األولى من نسخة نور عثمانية، رقم 2155، ورق 60/ظ، رمزناها بـ)ن(
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الصحيفة األخيرة من نسخة نور عثمانية، رقم 2155، ورق 78/ظ، رمزناها بـ)ن(
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الصحيفة األولى من نسخة أسعد أفندي، رقم 1210، ورق 35/ظ، رمزناها بـ)ع(
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الصحيفة األخيرة من نسخة أسعد أفندي، رقم 1210، ورق 49/ظ، رمزناها بـ)ع(
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]49ظ[

ب. النص المحقَّق

في  )ت.  الرومي  إسكندر  بن  حسين  لمال  حنيفة  أبي  وصية  شرح  في  المنيفة  الجوهرة32 
حدود 1084هـ/1673م(

/بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي33.

والكبرياء  والعّز  الكاملة  بالقدرة  المتفرد34  والبقاء  الوجود  بوجوب  المتوحد  لله  الحمد 
األتقياء.  البررة  وأصحابه  آله  وعلى  األنبياء  أشرف  محمد  خلقه  خير  على  والسالم  والصالة 
يقول35 العبد الحقير الفقير إلى مواله العزيز الغنّي المدعّو بـ"منال حسين بن إسكندر الحنفي" 

عامله الله بلطفه الخفي.36

وبعد؛ فإني استخرت الله تعالى في وضع شرح مختصر على كتاب الوصّية المنسوب إلى 
اإلمام األعظم أبي حنيفة رضي الله37 عنه بعد أن وقفت على شرحه العالمة األكمل وهو شرح 
عظيم لكن في عباراته دّقة، وفيه أيضًا ذكر مذاهب الفرق الضاّلة، فيعسر38 التمييز على المتعّلمين، 
فإني إن شاء الله تعالي أذكر العبارات الواضحة، وال أذكر مذاهب الفرق الضاّلة استقالال، وأيضًا 
أزيد فيه إن شاء الله تعالى فوائد لطيفة جليلة من الترغيب والترهيب، وسّميته: "الجوهرة المنيفة 

في شرح وصّية أبي حنيفة«.

ن: جوهــرة. | عنــوان الكتــاب فــي نســخة ع: هــذا شــرح مختصــر علــى كتــاب الوصيــة المنســوب إلــى اإلمــام األعظــم أبــي   32
ــا مــن بركاتــه. حنيفــة رضــي اللــه عنــه وأعــاد علين

ن خ  وبه ثقتي.  33
خ: المنفرد.  34

ن  يقول.  35
خ + وسائر أهل طاعته آمين.  36

خ + تعالى.  37
ن: فتعسر.  38



Şahin, Molla Hüseyin b. İskender er-Rûmî’nin el-Cevheratü’l-münîfe fi Şerhi Vasiyyeti Ebî Hanîfe  
Adlı Eserinin Tahkikli Neşri

157

]50و[

)ت.  األكمل40  العالمة  فمرادي39  اإلطالق  على  الشارح  ذكرت  متى  أني  اعلم  ثم 
786هـ/1384م( شارح41 هذا الكتاب، ومتى ذكرت شرح بدء األمالي فمرادي شرح شمس 
الدين محمد بن أبي اللطف المقدسي،42 ومتى ذكرت بحر الكالم فمرادي كتاب العالمة سيف 

الحق أبي المعين النسفي )ت. 508هـ/ 1115م(43 وبالله التوفيق.

قال المصنف أبو حنيفة رحمه الله:44 )اإليمان إقرار باللسان وتصديق بالَجنان(

أقول: ووجد في بعض نسخ المتن ومعرفة بالقلب. والَجنان -بالفتح-: وهو القلُب، كما 
قال45 األختري )ت. 968هـ/1560(.46 "اإليمان في اللغة: عبارة عن التصديق، قال الله تعالى 
َلنَا﴾ ]سورة يوسف، 17/12[ أي:  بُِمْؤِمٍن  َأنَت  خبرا47 عن إخوة يوسف عليه السالم: ﴿َوَما 

بمصّدق" كما قال48 الشارح رحمه الله.49

خ + به.  39
هــو محمــد بــن محمــد بــن محمــود أكمــل الديــن البابرتــي، ولــد ســنة بضــع عشــرة وســبعمائة، الــدرر الكامنــة فــي أعيــان   40
 Arif Aytekin, “Bâbertî”, (Türkiye Di-ــا ــن كتب ــن أربعي ــه ع ــدار كتب ــاوز مق ــقالني، 1/6؛ يتج ــ للعس ــة الثامن ةالمائ

;yanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. İstanbul: TDV Yayınları, 1991), 4/388 ؛ وتوفــي ســنة ســت وثمانيــن 

وســبعمائة، هديــة العارفيــن للبغــدادي، 171/2؛ ودفــن بالشــيخونية الفوائــد البهيــة للكنــوي، ص 197؛ ولــه شــرح الهدايــة 
ــة اإلمــام أبــي حنيفــة،  ــاج التراجــم بــن ُقطُلوبغــا، ص 276؛ وشــرح وصي ــة"، وشــرح أصــول البــزدوي، ت المســمى بـ"العناي

ــي، 42/7. ــالم للزركل ــردود، األع ــود وال النق
خ  الشارح.  41

وهــو شــمس الديــن محمــد بــن أبــي اللطــف محمــد بــن علــي الحصكفــي المقدســي، مــن أهــل القــدس مولــدا ووفــاة. أصلــه   42
ــن  ــح المبي ــه الموض ــري. ول ــرون الهج ــة وعش ــعمائة وثماني ــنة تس ــي س ــي ف ــر. توف ــدس ومص ــم بالق ــا. تعل ــن كيف ــن حص م
ألقســام التنويــن فــي النحــو، وعقــد الآللــي لبــدء األمالــي، وســائل الســائل إلــى معرفــة األوائــل. األعــالم للزركلــي، 56/7-

.57
هــو ميمــون بــن محمــد بــن محمــد بــن معبــد بــن مكحــول أبــو المعيــن النســفي الحنفــي، األعــالم للزركلــي، 341/7؛   43
كان بســمرقند، وســكن بخــارى. ومــن تصانيفــه: التمهيــد لقواعــد التوحيــد، بحــر الــكالم، تبصــرة االدلــة، شــرح الجامــع 
الكبيــر للشــيباني. معجــم المؤلفيــن للكحالــة، 66/13؛ المتوفــى ســنة ثمــان وخمســمائة. هديــة العارفيــن للبغــدادي، 

.487/2
خ: رحمة الله عليه.  44

خ: قاله.  45
أختري كبير لمصلح الدين مصطفى أفندي، 272.  46

ن: خبر.  47

خ: قاله.  48
شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 61.  49
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الفقه  الله"51، وفي  بالقلب بوحدانّية  بالّلسان وتصديق  إقرار  "اإليمان  بحر الكالم:  وفي50 
األكبر للمصنف: "يجب أن يقول: أمنُت بالله ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر 

خيره وشّره من الله تعالى".52

قال المصنف أبو حنيفة رحمه الله: )واإلقرار ال يكون وحده إيمانا؛ ألنه لو كان إيمانا لكان 
المنافقون كلهم مؤمنين، وكذلك المعرفة وحدها ال تكون إيمانا؛ ألنها لو كانت إيمانا لكان أهل 
ُه َيْشَهُد إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن َلَكاِذُبوَن﴾  الكتاب كلهم مؤمنين. قال الله تعالى في حق المنافقين: ﴿َواللَّ

]سورة المنافقون، 1/63[

أقول:53 "أي:54 فيما أضمروه مخالفا لما قالوا55" كذا في تفسير الجاللين56، وفي القاموس: 
نافق في الدين، أي: "ستر كفره وأظهر إيمانه"57، ويأتي زيادة إيضاح.

َيْعِرُفوَنُه﴾ ]سورة البقرة،  اْلِكَتاَب  آَتْينَاُهُم  ِذيَن  )وقال الله تعالى في حق أهل الكتاب: ﴿الَّ
146/2[ أي: محمدا ﴿َكَما َيْعِرُفوَن َأْبنَاَءُهْم﴾ ]سورة البقرة، 146/2[

أقول: أي: "بنعته في كتابهم، قال ابن سالم: لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ومعرفتي 
بمحمد أشّد". رواه البخاري58 كذا في تفسير الجاللين.59

وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قدم  لما  عنهما،  الله  رضي  عباس  ابن  وعن 
الله  أنزل  قد  سالم:  بن  الله  لعبد  عنه  الله  رضي  الخطاب  بن  عمر  قال  المدينة، 
َكَما  َيْعِرُفوَنُه  اْلِكَتاَب  آَتْينَاُهُم  ِذيَن  ﴿الَّ وسلم  عليه  الله  صلى  نبيه  على  وجّل  عّز 
المعرفة؟  هذه  الله  عبد  يا  فكيف   ]146/2 البقرة،  ]سورة  َأْبنَاَءُهْم﴾  َيْعِرُفوَن 

ن: في.  50
بحر الكالم للنسفي، ص 58.  51

الفقه األكبر لإلمام األعظم أبي حنيفة، 12-5.  52
ن  أقول.  53

خ: أقول.  54
ع: قالوه.  55

تفسير الجاللين للسيوطي، 743.  56
القاموس المحيط للفيروزآبادى، 926.  57

ــن،  ــن الملق ــح الب ــع الصحي ــرح جام ــح لش ــي، 97/18؛ والتوضي ــاري للعين ــدة الق ــاري، عم ــرحي البخ ــي ش ــذا ف ــل ه نق  58
.54 /22

تفسير الجاللين للسيوطي، 146.  59
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]50ظ[

رأيته  إذا  ابني  اعرف  كما  رأيته  حين  عرفته  لقد  عمر!  يا  سالم:  بن  الله  عبد  فقال 
بابني.  مني  وسلم  عليه  الله  صلى  بمحمد  معرفة  أشّد  وأنا  ]يلعب[60  الصبيان  مع 
62يقينا،  حقا  الله  رسول  محمدا  أن  أشهد  ألني  61قال:  سالم؟  ابن  يا  ذلك  ]وكيف 
قد  والدته  فلعل  النساء  أحدث  ما  أدري  ال  ألني  ابني،  على  بذلك  أشهد  ال  وأنا 
خانت[63 فقّبل عمر رضي الله عنه رأسه، قال: وّفقك الله تعالى يا ابن سالم، فقد 

الشرح.65 صدقت وأوجبت64، كذا في 

والحاصل: أن اإليمان إقرار باللِّسان وتصديق بالَجنان، أي: القلب. فتارك القول كافر عند 
الناس66 وإن كان مؤمنا عند الله،67 وتارك التصديق منافق68 وبالله69 التوفيق.

فصٌل

/قال المصنف أبو حنيفة رحمه الله: )واإليمان ال يزيد وال ينقص(
أقول: هذا عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم.70

بنقصان  الكفر، وال يتصور زيادته إال  بزيادة  الله: )ألنه ال يتصور نقصانه إال  وقال رحمه 
الكفر، وكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمنا وكافرا؟(

زيادة في نسخة شرح وصية اإلمام أبي حنيفة المطبوعة للبابرتي.  60
ع: فقال.  61

ع: ويقينا.  62
أضفناه إلى المتن. ألنه موجود في نسخة شرح وصية اإلمام أبي حنيفة المطبوعة للبابرتي.  63

خ: ع وأجبت. | وفي نسخة البابرتي المطبوعة: وأصبت.  64
شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 72.  65

ن ع  عند الناس.  66
ن خ ع  وإن كان مؤمنا عند الله.  67

ن خ  وتارك التصديق.  68
خ: بالله.  69

ن خ: عنه.  70
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الله تعالى على هذا بأن زيادة اإليمان ال يتصّور إال بنقصان  "استدّل اإلمام رحمه  أقول: 
واحدة71  حالة  في  واحدة  ذات  في  واجتماعهما  الكفر،  بزيادة  إال  يتصور  ال  ونقصانه  الكفر، 

محال72، وهذا ألن الكفر ضّد اإليمان وهو 73تكذيب و74جحود" كذا في الشرح.75

السماء  أهل  "إيمان  األكبر:  الفقه  في  عنه76  الله  رضي  حنيفة  أبي  المصنف  وقال 
متفاضلون  والتوحيد  اإليمان  درجة  مستوون77  والمؤمنون  ينقص  وال  يزيد  ال  واألرض 
]سورة  إِيَمانِِهْم﴾79  َع  مَّ إِيَماًنا  ﴿لَِيْزَداُدوا  تعالى:  قوله  علينا  َيرد  قيل  فإن  األعمال"78  في 
الفتح، 4/48[ وغير ذلك من اآليات وقوله صلى الله عليه وسلم: "اإليمان بضع وسبعون 

الحديث. شعبة"80 

في  ينزل  كان  القرآن  ألن  عنهم؛  تعالى  الله  رضي  الصحابة  حق  في  "ذلك  بأن  أجيب81 
كّل وقت فيؤمنون به فيكون زيادة على األول، وأما في حقنا فال النقطاع الوحي" كذا في بحر 
الكالم.82 "وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي حنيفة رحمه الله أنهم كانوا آمنوا بجملة83 
ثم يأتي فرض بعد فرض فيؤمنون بكل فرض خاّص فزادهم إيمانا بالتفصيل مع إيمانهم بالجملة" 

كذا في الشرح.84

فيكون زيادة اإليمان بها باعتبار الُمؤَمن به ال في أصل التصديق.

خ  في حالة واحدة.  71
خ: محالة.  72

ع: التكذيب.  73
ع: الجحود.  74

شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 74.  75
ن خ  أبي حنيفة رضي الله عنه.  76

خ ع + في.  77
الفقه األكبر لإلمام األعظم أبي حنيفة، 55.  78

خ  مع إيمانهم.  79
صحيح مسلم، كتاب اإليمان 12.  80

خ + أي جواب.  81
بحر الكالم للنسفي، ص 158.  82

ن ع: الجملة.  83
شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 75.  84
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]51و[

فصٌل

قال المصنف85 أبو حنيفة رحمه الله:86 )والمؤمن مؤمن حقا، والكافر كافر حقا(

"من قام به التصديق فهو مؤمن حقا، ومن قام به خالفه فهو كافر حقا" كذا في  أقول: إن 
الشرح87 ويأتي الدليل88 من القرآن قريبا.

ِئَك  ﴿ُأوَلٰ تعالى:  لقوله  شّك،  الكفر  في  ليس  أنه  كما  شك  اإليمان  في  )وليس  قال: 
النساء،  ]سورة  ا﴾   َحقًّ اْلَكافُِروَن  ُهُم  ِئَك  4/8[  ﴿ ُأوَلٰ األنفال،  ]سورة  ا﴾  َحقًّ اْلُمْؤِمنُوَن  ُهُم 

]151/4

أقول: قال أهل السنة /والجماعة: إذا أتى باإليمان يقول: "أنا مؤمن حقا من غير شّك89" وال 
يقول90: "أنا مؤمن إن شاء الله" كذا في بحر الكالم، وفيه أيضًا أّن االستثناء يرفع جميع العقود 

نحو الطالق والعتاق، فكذلك يرفع عقد اإليمان، وتمامه هناك وفي بعض الكتب.

لو قال المؤمن: "أكون مؤمنا غدا إن شاء الله تعالى" أو "أموت مؤمنا إن شاء الله تعالى" أو 
"يكون إيماني مقبوال إن شاء الله تعالى يكون مستحسنا" ألن هذا االستثناء في الدوام والثبات 
النّية ضّم إن شاء  نّية الصوم ال يبطل  المنيفة في  الدّرة  في  والقبول ال في أصل اإليمان، وذكر 
الله91، وفي شرحها ألن االستثناء هنا ليس على حقيقته وإنما هو لالستعانة وطلب التوفيق من 

الله تعالى فال يصير مبطال للنية، بخالف الطالق والعتاق ونحوه، وتمامه هناك.

والحاصل: أن المؤمن إذا قال: "أنا مؤمن حقا" يكون مصيبا باالتفاق. وإن قال: "أنا مؤمن 
إن شاء الله" فإن قصد التعليق بالمشيئة92 في الحال كان مخطئا باالتفاق، وإن قصد التعليق في 

المستقبل ال يكون مخطئا باالتفاق.

خ  المصنف.  85
خ: رحمة الله عليه.  86

شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 78.  87
خ: دليل.  88

ع + وقال أصحاب الحديث.  89
ع  وال يقول.  90

خ + تعالى.  91

خ: المثبت.  92
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فصٌل

قال المصنف أبو حنيفة رحمه الله تعالى:93 )والعاصون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
كلهم مؤمنون وليسوا بكافرين(

وتصديق.  إقرار  اإليمان  ألن  والمعصية؛  بالفسق  كافرا  يكون  ال  المؤمن  العبد  إن  أقول: 
واإلقرار والتصديق باق فيكون اإليمان باقيا، إال أن تكون المعصية موجبة للكفر فيكون اإليمان 

زائال؛ ألن الكفر يزيل اإليمان كما سبق.

فصٌل

قال المصنف أبو حنيفة رحمه الله:94 )العمل غير اإليمان واإليمان غير العمل(

أقول: هذا عند أهل الحق نصرهم الله تعالى خالفا للخوارج. قال ابن حجر الهيتمي95 في 
شرح األربعين النووية: "اإليمان: هو لغة مطلق التصديق، وشرعا التصديق بالقلب فقط إلى أن 
قال، وقيل: يشترط /أن ُيضّم إلى ذلك اإلقراُر باللسان وعمُل سائر الجوارح، فيكفر َمن أخّل 

بواحد من هذه الثالثة، وهو مذهب الخوارج"96 وفيه فوائد جليلة تراجع هناك.97

قال: )بدليل أن كثيرًا من األوقات يرتفع العمل من98 المؤمن. وال يجوز أن يقال: »ارتفع عنه 
اإليمان« فإن الحائض والنفساء99 يرفع الله سبحانه وتعالى عنها الصالة، وال يجوز أن يقال: »ُرفع 
عنها100 اإليمان« أو أمرها بترك اإليمان، وقد قال لها الشارع: دعي الصوَم ثم اقضيه، وال يجوز أن 

يقال: دعي اإليماَن ثم اقضيه(

خ: رحمة الله عليه. | ع + تعالى.  93
خ: رحمة الله عليه.  94

ن خ: الهيثمي.  95
فتح المبين بشرح األربعين للهيتمي، 150ـ151.  96

ع + وقد سبق أن اإليمان عند أبي حنيفة وأصحابه إقرار باللسان وتصديق بالجنان.  97
ع: عن.  98

ن خ  نفساء.  99
ع + الله.  100
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أقول:101 الحائض تقضي الصوم إذا طُهرت وال تقضي الصالة، وكذا النفساء كما في مفتاح 
السعادة، فدّل على "أن اإليمان غير العمل والعمل غير اإليمان".

الفقير  على  »ليس  يقال:  أن  يجوز  وال  زكاة«،  الفقير  على  »ليس  يقال:  أن  )ويجوز  قال: 
إيمان102«(

أقول: إن اإليمان غير العمل،103 العمل غير اإليمان، يدل عليه قوله تعالى: ﴿ُقْل لِِعَباِدَي 
اَلَة﴾ ]سورة إبراهيم، 31/14[ "سّماهم مؤمنين قبل إقامة الصالة" كما  ِذيَن آَمنُوا ُيِقيُموا الصَّ الَّ

في بحر الكالم.104

فصٌل

الله تعالى، ألنه  )نقّر بأن تقدير الخير والشر كّله من  الله:  قال المصنف أبو حنيفة رحمه 
لو زعم أحد أن تقدير الخير والشر من غيره لصار كافرا بالله تعالى، وبطل توحيده إن كان له 

توحيد105(

أقول: إن تقدير الخيِر والشرِّ كلِّه من الله تعالى "ألنه خالق جميع الممكنات ومن جملته106 
الشّر فيكون خالقا له أيضًا، فمن زعم أي: قال إن الشّر ال يكون من الله تعالى يكون كافرا؛ ألنه107 
فقد روى111  القاري:  بن سلطان محمد  الشرح.109 وقال علي110  في  تعالى" كذا  بالله  أشرك108 

ع + أن.  101
ع: اإليمان.  102
ع: والعمل.  103

بحر الكالم للنسفي، ص 152.  104
ن خ ع  إن كان له توحيد.  105

ن خ: جملة.  106

ن خ ع  ألنه.  107
ن خ ع: إلشراكه.  108

شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 87.  109
خ  علي.  110

ع + قد ورد.  111
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عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كتب الله112 مقادير الخالئق قبل أن يخلق السموات 
واألرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء113". رواه مسلم.114

وقال القسطالني115 في المواهب اللدنية: أخرج116 مسلم في صحيحه من حديث عبد الله 
ابن عمرو /ابن العاص، قال117 النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله تعالى كتب مقادير 
 رواه 

الخالئق قبل أن يخلق السموات واألرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء"118
مسلم119. وتمام120 هذا البحث يجيء إن شاء الله تعالى.121

فصٌل

بأن األعمال ثالثة: فريضة، وفضيلة،  )ونقّر122  الله تعالى:  أبو حنيفة رحمه  قال المصنف 
ومعصية(

ليست  فاألعمال  وإال،  عليه،  ُيعاقب  أو  ُيثاب  باآلخرة  يتعلق  ما  باألعمال  "أراد  أقول: 
منحصرًة في ثالثة123" كذا في الشرح.124

خ + تعالى.  112
صحيح مسلم، كتاب القدر، 2.  113

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمال علي القاري، 147/1.  114
هــو أحمــد بــن محمــد بــن أبــى بكــر بــن عبــد الملــك ابــن أحمــد القســطالني، المصــري الشــافعي الخطيــب، توفــي ســنة   115
ثــالث وعشــرين وتســعمائة. هديــة العارفيــن للبغــدادي، 139/1؛ ولــه مــن التصانيــف: إرشــاد الســارى فــي اشــرح الجامــع 
الصحيــح للبخــاري، المواهــب اللدنيــة فــي المنــح المحمديــة، لطائــف اإلشــارات فــي علــم القــرآت، والــروض الزاهــر فــي 

ــد القــادر. األعــالم للزركلــي، 232/1. مناقــب الشــيخ عب
ن ع: خّرج.  116

ع: عن  117
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطالني، 40/1.  118

ن خ ع  رواه مسلم.  119
خ  تمام.  120

خ  تعالى.  121
ن خ: نقر. | خ ع + أي: معشر أهل السنة والجماعة.  122

خ: الثالثة.  123
شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 88.  124
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قال: )فالفريضة بأمر الله(125
تعالى، لكنهم  الله  بأمر  إنما هو  الفرض126  أن  المسلمون على  "اتفق  الشارح:  قال  أقول: 

اختلفوا في مدلول األمر" وتمامه هناك.127
قال: )ومشيئته ومحبته ورضاؤه(

أقول: قال الشارح: "المشيئة واإلرادة واحدة عند المتكلمين".128 وقال األختري129: يقال130 
شاء، أي: أراد.131 "والرضى: من الله هو: إرادة الثواب على الفعل، أو ترك االعتراض، والمحبة: 

قريب عنه132".133
قال: )وقضاؤه وقدره(

اللوح  في  الموجودات  جميع  وجود  القضاء:  أن  هو  والقدر،  القضاء  بين  الفرق  أقول: 
مفصلة  الخارجية  المواّد  في  بإيجادها  السابق  قضائه  تفصيل  هو  والقدر:  إجماال.  المحفوظ 
ُلُه إاِلَّ بَِقَدٍر َمْعُلوٍم﴾  واحدة بعد واحدة، قال الله134 تعالى: ﴿َوإِْن ِمْن َشْيٍء إاِلَّ ِعنَْدَنا َخَزاِئنُُه َوَما ُننَزِّ

]سورة الحجر، 21/15[، وتمامه في شرح القرماني على مقدمة أبي الليث.
قال: )وتخليقه(

إخراج  أي:  للعالم،  تكوينية135  أزلية  تعالى  الله  صفة  وهو  التكوين،  هو  التخليق:  أقول: 
المعدوم من العدم136 إلى الوجود137 وهو غير المكون138 عندنا، كما في متن العقائد وشرحها، 

خ + تعالى.  125
خ: الفريضة.  126

شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 89.  127

شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 90.  128
خ + يقال.  129
ن خ  يقال.  130

أختري كبير لمصلح الدين مصطفى أفندي، 983.  131
ع: من.  132

شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 91.  133
ع  الله.  134

ن خ: تكوين.  135
خ: المعدوم.  136
خ: الموجود.  137
خ: المتكون.  138
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الواو-  -بفتح  والمكَون  الواو-،  -بكسر  المكِون  فعل  التكوين:  التمهيد:  وفي  هناك.  وتمامه 
واإلنشاء  "والتخليق  األكبر  الفقه  شرح  وفي  هناك.  وتمامه  المكون،  غير  التكوين140  و139أثر 

والفعل والصنع بمعنى واحد وهو /إحداث الشيء بعد أن لم يكن141 ال على مثال سبق142".143

قال:144 )وحكمه وعلمه( أقول: هما صفتان أزليتان145 لذاته تعالى وتقدس،

قال: )وتوفيقه(

أقول: التوفيق: هو جعل األسباب موافقة للسعادة والخير كما في شرح الفقه األكبر ألبي 
المنتهى146، وقيل: التوفيق: هو فتح باب الطاعة وغلق باب المعصية.

قال: )وكتابته في اللوح المحفوظ147( أقول: يأتي الكالم عليه قريبا.

قال:148 )والفضيلة ليست بأمر الله تعالى(
أقول: الفضيلة ليست بأمر الله تعالى149 وإال لكانت فريضة.150

وتخليقه  وتوفيقه  وعلمه  وحكمه  وقدره  وقضائه  ورضائه  ومحبته  بمشيئته  )ولكن  قال: 
وكتابته في اللوح المحفوظ151(

ع: أثر.  139
خ + من.  140

خ: يكون.  141
ن: سابق. ع + أو ال واإلبداع إحداث الشيء بعد أن لم ال على مثال سبق.  142

وفــي الشــرح زيــادة، وهــي: "ســواء كان علــى نهــج مثــال ســابق أو ال". شــرح الفقــه األكبــر )المعــروف بـِمنَــح روض األزهــر   143
شــرح الفقــه األكبــر( لمــال ســلطان علــي القــاري، ص 84.

خ: وقال.  144
ع + ثابتتان  145
خ: منتهى.  146

خ: لوح الحفظ.  147
خ  قال.  148

ع  تعالى.  149
خ + أيضا.  150

خ: لوح الحفظ. | ع + أقول قد سبق تفسيرها.  151
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أقول: بأن العبد مع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق، فلما كان الفاعل مخلوقا فأفعاله أولى 
أن تكون مخلوقة.152

الله تعالى، ولكن بمشيئته153 ال بمحبته، وبقضائه ال برضائه،  بأمر  )المعصية ليست  قال: 
وبتقديره ال بتوفيقه)

أقول: قد سبق تفسيرها154

(وبخذالنه(155 الخذالن: ضّد التوفيق.

قال: )وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ(

عليه  إسرافيل  أن  ]اعلم  األخبار:  دقائق  في  قال  المحفوظ156،  اللوح  في  اختلفوا  أقول: 
السالم صاحب القرن[157 "خلق الله تعالى اللوح المحفوظ من دّرة بيضاء طوله ما بين السماء 

واألرض سبع مرات وعّلقه158 بالعرش مكتوب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة".159

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه160 "بين السماء واألرض مسيرة خمس مائة عام" كما 
مائة ومائة خراب  البحار ثالث  "وسعة األرض مسيرة خمس مائة سنة،  الخازن.161  تفسير  في 

ومائة عمران" وتمامه في الدر المنثور.162

وذكر الشارح:

]روي[ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول ما خلق الله تبارك وتعالى اللوح 
المحفوظ، حفظه بما كتب فيه مما كان وما يكون، وال يعلم ما فيه إال الله تعالى، وهو 

هذه الفقرة في نسخة ع بعد "بمشيئته".  152
ع + أقول: بأن العبد مع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق فلما كان الفاعل مخلوقا فأفعاله أولى  أن تكون مخلوقة.  153

ن خ  أقول قد سبق تفسيرها.  154
خ  خذالنه.  155

خ: المحفظ.  156
زيادة في نسخة المطبوع.  157

في نسخة المطبوع: وعنقه.  158
دقائق األخبار في ذكر الجنة والنار لإلمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي، 32.  159

ن: وعن ابن عباس رضي الله عنه.  160
لباب التأويل في معاني التنزيل )المعروف بـتفسير الخازن( للخازن، 335/4.  161

الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، 602/4.  162
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من دّرة بيضاء قوائمه ياقوتتان حمراوان وهو في عَظم ال يوصف، وخلق الله سبحانه 
وتعالى قلما من جوهر / طوله خمس مائة عام مشقوق السن163 ينبع النور منه كما ينبع 

من أقالم أهل الدنيا المداد.164

وفي الهيئة السنّية للسيوطي: عن أنس165 رضي الله تعالى عنه قال، قال166 رسول الله صلى 
"إن الله تعالى خلق167 لوحا أحد وجهيه من ياقوتة حمراَء والوجه الثاني من  الله عليه وسلم: 
زمردة خضراء قلمه168 نور169 فيه يخلق وفيه يرزق وفيه يحيي وفيه يميت وفيه يعز وفيه يذل وفيه 

يفعل ما يشاء في كل يوم وليلة إلى أن تقوم الساعة".170

فصٌل
قال المصنف171 أبو حنيفة172 رحمه الله: )ونقّر بأن الله تعالى على العرش استوى من غير 
أن تكون173 له حاجة واستقرار عليه وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج، فلو كان 
محتاجا لما قِدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين، ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار 

َفَقْبل خلق العرش أين كان الله تعالي؟174 تعالى عن ذلك علوا كبيرا(

في  كذا  إليه  سواه  ما  كل  وافتقار  سواه  ما  كل  عن  االستغناء175  األلوهية  معنى  أن  أقول: 
السنوسية.176 فثبت أنه177 تعالى منّزه عن االحتياج وعن الجلوس والقرار والمكان والزمان وهو 

خالق الكل من غير احتياج.

خ: اللسان.  163
شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 130-129.  164

س: ابن عباس.  165
ن خ  قال.  166

ع  خلق.  167
خ: أقلمه.  168
ع: النور.  169

نِّية، للسيوطي، 31. )الكتاب معروف أيضا بـأسرار الكون(. نِية في الهيئة السُّ الهيئة السَّ  170
ع  المصنف.  171
ن  أبو حنيفة.  172

ن: تكون.  173
ن خ  تعالى.  174

ع: االستغناء.  175
متن السنوسية لمحمد بن يوسف السنوسي،8-7.  176

في هامش ن: أن الله.  177
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عن178 جعفر الصادق179 رضي الله عنه أنه قال: "التوحيد ثالثة أحرف: أن تعرف أنه ليس ِمن 
شيء، وال في شيء، وال على شيء؛ ألن من وصفه أنه "من شيء" فقد وصفه بأنه مخلوق فيكفر. 
من180 قال: إنه "في شيء" فقد وصفه أنه محدث فيكفر. ومن قال181: وصفه أنه "على شيء" فقد 

وصفه بأنه182 محتاج ]مجهول[ محمول فيكفر".183

"وعن محمد بن الحسن، إنا نقول: نؤمن بما جاء من عند الله تعالى على إرادة الله، وال 
في  "اختلفوا185  الله"،184  رسول  به  أراد  ما  على  الله  رسول  عند  من  جاء  وبما  بكيفيته،  نشتغل 

العرش، قال بعضهم: هو186 سرير من نور، وقال: بعضهم ياقوتة حمراء" كما في بحر الكالم.187

وقال / في دقائق األخبار: "خلق الله تعالى اللوح المحفوظ من دّرة بيضاء، طوله ما بين 
السماء واألرض سبع مرات وعّلقه بالعرش مكتوبا188 فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة".189

وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره وأبو الشيخ في كتاب العظمة190 عن وهب بن منّبه، قال: 
"إن الله تعالى خلق العرش من نوره والكرسي بالعرش ملتصق، والماء كله في جوف الكرسي، 
والماء على متن الريح وحول العرش أربعة أنهار: نهر من لؤلؤ يتألأل، ونهر من نار يلتهب191 
األنهار  تلك  في  قيام  والمالئكة  ماء  من  ونهر  األبصاُر،  منه  َتْلَمع  أبيض  ثلج  من  ونهر  يتلّظى، 

خ ع: وعن.  178
ــب،  ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــين ب ــن الحس ــن ب ــن العابدي ــي زي ــن عل ــر ب ــد الباق ــن محم ــادق ب ــر الص ــه جعف ــد الل ــو عب ــو أب ه  179
رضــي اللــه عنهــم أجمعيــن، وكانــت والدتــه ســنة ثمانيــن للهجــرة، وتوفــي فــي شــوال ســنة ثمــان وأربعيــن ومائــة بالمدينــة، 
ودفــن بالبقيــع فــي قبــر فيــه أبــوه محمــد الباقــر وجــده علــي زيــن العابديــن وعــم جــده الحســن بــن علــي، رضــي اللــه عنهــم 

أجمعيــن. وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان البــن خلــكان، 327/1.
خ ع: ومن.  180

ن خ ع  قال.  181
ن خ: أنه.  182

بحر الكالم للنسفي، ص 118-117.  183
بحر الكالم للنسفي، ص 118.  184

خ: واختلفوا.  185
ن خ  هو.  186

بحر الكالم للنسفي، ص 215.  187
ع: مكتوب.  188

دقائق األخبار في ذكر الجنة والنار لإلمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي، 32.  189
خ: العظيمة. | كتاب العظمة ألبي الشيخ األصبهاني جعفر بن حيان، ص 544-543.  190

ن خ ع  يلتهب.  191
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يسّبحون الله تعالى وللعرش أْلِسنٌَة بعدد أْلسنَة الخلق كّلهم فهو يسّبح الله ويذكره بتلك األْلسن 
كّلها.192

وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب األحبار قال: "إن السموات في العرش كالقنديل المعّلق 
قال194  قال؛  ذر  أبي  الشيخ عن  وأبو  مردوية  وابن  ابن جرير  السماء واألرض"،193 وأخرج  بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذّر! ما السموات السبع في الكرسّي إال كَحْلقة ُملقاة في 
أرض َفالة وفضل العرِش على الكرسّي كفضل الَفالة على تلك الحلقة" كما في الهيئة السنية 

للسيوطي.195

فصٌل

قال المصنف أبو حنيفة رحمه الله: )ونقّر بأن القرآن كالم الله غير مخلوق ووحيه وتنزيله ال 
هو وال غيره بل هو صفته على التحقيق(

أقول: وكذا الحكم في سائر صفاته تعالى، قال العالمة سيف الحق أبو المعين النسفي: 
فنقول الله تعالى بجميع صفاته وأسمائه قديم أزلي صفات الله وأسماؤه وال196 هو وال غيره، ألنا 
لو قلنا: بأن هذه الصفات هوالله، يؤدي إلى أن يكون إلهين اثنين والله تعالى واحد ال شريك له، 
ولو قلنا: بأن هذه الصفات غير الله تعالى لكانت هذه الصفات ُمْحدثة وهذه197 ال يجوز، انتهى.

قال: )مكتوب في / المصاحف مقروء باألْلسن محفوظ في الصدور غير حاّل فيها(

أقول:

ليس بموضوع198 في المصاحف وال يحتمل الزيادة والنقصان حتى إن َمن أحرق المصاحف 
القلوب معبود في األماكن،  الله تعالى مذكور باأللسن معروف في  القرآن، كما أن  ال يحترق 

ــنِّية، للســيوطي، 15ـ16؛ وفــي تفســيره أيضــا الــدر المنثــور فــي التفســير بالمأثــور للســيوطي،  ــنِية فــي الهيئــة السُّ الهيئــة السَّ  192
.334/4

الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، 334/4؛ تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم البن أبي حاتم، 1920/6.  193
خ  قال.  194

نِّية، للسيوطي، 31. نِية في الهيئة السُّ الهيئة السَّ  195
ع: ال.  196

ع  هذا.  197
خ: بموضع.  198
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ُسوَل النَّبِيَّ  ِذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ وليس بموجود في األماكن وال في القلوب، كما قال الله تعالى ﴿الَّ
نِجيِل﴾ ]سورة األعراف، 157/7[ وإنما  َواإْلِ التَّْوَراِة  فِي  ِعنَدُهْم  َمْكُتوًبا  َيِجُدوَنُه  ِذي  الَّ يَّ  اأْلُمِّ

وجدوا نعته199 وصفته ال شخصه كما في بحر الكالم.200

والحاصل: أن المكتوب في المصاحف األلفاُظ الداّلُة على المعنى القائم بالذات والمعنى 
القائم بذاته تعالى غير حاّل في المصاحف.

غير  تعالى  الله  وكالم  العباد،  أفعال  ألنها  مخلوقة؛  والكتابة  والكاغد  (والِحْبر201  قال: 
مخلوق؛ ألن الكتابة والحروف202 والكلمات واآليات داللة القرآن( أقول: وجد في بعض النسخ 

آلة القرآن،

قال: )لحاجة العباد إليها، وكالم الله تعالى قائم بذاته، ومعناه مفهوم203 بهذه األشياء(

أقول: قال المصنف أبو حنيفة رحمه الله204 في الفقه األكبر "وما ذكره الله تعالى في القرآن 
الله تعالى إخباٌر عنهم،  عن موسى وغيره من األنبياء وعن فرعوَن وإبليس، فإن205 ذلك كالم 
اتفق  إنه قد  المقدسي:  للعالمة  بدء األمالي  شرح  انتهى.206 وقال في  الله غير مخلوق"  وكالم 
أهل الملة على أنه تعالى متكلم، فلو لم يكن متصفا بالكالم في األزل لكان متصفا بضّده وهو 

السكوت وذلك من النقائص.207 تعالى الله عن ذلك.

ثم اختلفوا فذهب أهل الحق منهم إلى أن كالمه تعالى معنًى قائٌم بذاته ليس بحرف وال 
صوت؛ ألن الحرف والصوت مخلوقان، وكالم الله تعالى غير مخلوق المتناع قيام الحوادث 

بذاته208 تعالى؛ إذ هو من أمارات الحدوث، وتمامه هناك وغيره أيضًا كـبحر الكالم.209

خ: وجوده ونعته.  199
بحر الكالم للنسفي، ص 132.  200

ن خ: الحبر.  201
خ: الحروف.  202

خ: مفهم.  203
س  أبو حنيفة رحمه الله.  204

خ: قال.  205
الفقه األكبر لإلمام األعظم أبي حنيفة، ص 22.  206

خ: نقائص.  207
خ: بذات الله.  208

بحر الكالم للنسفي، ص 133.  209
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]54ظ[ قال: (فَمن210 قال بأن: كالم الله تعالى211 مخلوق فهو كافر بالله العظيم، والله تعالى /معبود 
ال يزال عما كان، وكالمه مقروء ومكتوب ومحفوظ من غير مزايلة عنه(

أقول: قال أبو يوسف رحمه الله212" إن أبا حنيفة نوزع في خلق القرآن ستة أشهر، فاتفق213 
رأيه على أنه غير مخلوق، وأن من قال بخلق القرآن فهو كافر" كذا في الشرح.214

فائدة: عن الدارمي عن عبد لله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن أحب 
إلى الله تعالى215 من السموات واألرض ومن فيهن كما في بحر الدقائق216، وقال علي رضي 
الله تعالى عنه:217 من قرأ القرآن وهو قائم في الصالة كان له بكل حرف مائة حسنة، ومن قرأ 
وهو جالس في الصالة كان له بكل حرف خمسون حسنة، ومن قرأ في غير الصالة وهو على 
وضوء فخمس وعشرون حسنة، ومن قرأ على غير وضوء فعشر حسنات، وإن كان القيام بالليل 
فهو أفضل؛ ألنه أفرغ للقلب218 كما في شرح شرعة اإلسالم للعالمة السيد علي. وإذا علمت 
وبالله  فيه  بما  والعمل  بالتجويد  قراءته  تعظيمه  ومن  العظيم219،  القرآن  تعظيم  فيجب  ذكر  ما 

التوفيق.

فصٌل

قال المصنف أبو حنيفة رحمه الله: )نقّر بأن أفضل هذه األمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله220 عليهم أجمعين لقوله تعالى ﴿

خ: من.  210
ع  تعالى.  211

ع + ناظرت أبا حنيفة.  212
ع + رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن.  213

شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 107.  214
س خ ع  تعالى.  215

خ ع: الرائق.  216
س خ  تعالى عنه.  217

خ: للقلوب.  218
س خ: القرآن العظيم.   219

خ + تعالى.  220
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ُبوَن )11( فِي َجنَّاِت النَِّعيِم﴾ ]سورة الواقعة، 13/56[  ِئَك اْلُمَقرَّ ابُِقوَن )10( ُأوَلٰ ابُِقوَن السَّ َوالسَّ
ومن221 كان أسبق فهو أفضل ويحبهم كل مؤمن تقي ويبغضهم كل منافق شقي(

أقول:

أجمع أهل السنة والجماعة "أن أفضل الصحابة أبو بكر ]رضي الله عنه[ يدّل عليه أن 
عليا رضي الله عنه كان خطيبا222 على منبر الكوفة، فقال محمد بن الحنفية: َمْن خيُر223 
هذه األمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر، قال:224 ثم َمن؟ قال:225 
عمر، قال: ثم َمن؟ قال: عثمان، قال: ثم َمن؟ فسكت علٌي رضي الله عنه، فقال: لو شئت 
ألنبأتكم بالرابع، فقال محمد بن الحنفية: أنت؟ فقال علي: أبوك اْمُرٌؤ من المسلمين، 

وإنما سكت علٌي ألنه لم ُيِرْد أن يمدح نفسه كذا في بحر الكالم".226

/ فصٌل

قال المصنف أبو حنيفة رحمه الله:227 )نقّر بأن العبد مع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق، 
فلما كان الفاعل مخلوقا فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة(

"أقول: قال أهل السنة والجماعة228: أفعال العباد وجميع الحيوانات مخلوقة لله229 تعالى 
في  كذا  أجمعين"  عليهم  الله  رضوان  والتابعين  الصحابة  مذهب  وهو230  غيره،  لها  خالق  ال 

الشرح.231

ع: وكل من.  221
ع: خطب.  222
خ: خيرة.  223

س خ  قال.  224
خ  قال.  225

بحر الكالم للنسفي، ص 269ـ270.  226
خ: رحمة الله عليه.  227
س خ ع  الجماعة.  228

خ: الله.  229
خ  هو.  230

شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 115.  231



Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi

174

ثم اعلم؛ أن المذاهب232 في األفعال ثالثة: مذهب الجبرية ومذهب القدرية ومذهب أهل 
السنة. فمذهب الجبرية: وجود األفعال كلها بالقدرة األزلية فقط من غير مقارنة233 لقدرة حادثة، 
وهي  لطيفة  وتوّلدا  مباشرة  فقط  الحادثة  بالقدرة  االختيارية  األفعال  وجود  القدرية:  ومذهب 
"قل  "ياء". فقال له:  ياء"، فقال:  "قل  الله عنه ناظر معتزلّيا، فقال له:  أبا حنيفة رضي  أن اإلمام 
حاء234"، فقال له: "حاء". فقال: بين مخرجهما فبينهما، قال: إن كنت خالقا235 فعلك فأخرْج الياء 
من مخرج الحاء، فبهت المعتزلّي كذا ذكره الهروي. ومذهب أهل236 السنة نصرهم الله تعالى 
وجود األفعال كلها بالقدرة237 األزلية مع مقارنة األفعال اإلختيارية لقدرة حادثة، ال تأثير238 ال 

مباشرة وال تولدا، كذا المقدمة السنوسية.

والحاصل: أن "أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالي وكسب العبد على معنى أن الله تعالى 
أجرى عادته بأن العبد إذا صمم العزم أي: أحكمه على فعل الطاعة يخلق الله239 فعل الطاعة فيه 
وإذا عزم على المعصية يخلق الله فعل المعصية فيه وعلى هذا يكون العبد كالموجد240 لفعله وإن 

لم يكن ُموجدا حقيقة" كذا ذكره العالمة الشارح وتمامه هناك.241

فصٌل

قال المصنف أبو حنيفة رحمه الله: )نقّر( أي: معشر أهل السنة، )بأن الله تعالى خلق الخلق 
ولم يكن لهم طاقة242؛ ألنهم ضعفاُء عاجزون(

خ: المذهب.  232

خ:   233
خ  فقال ياء فقال له قل حاء.  234

س: خالق.  235
خ  أهل.  236

خ: بالقدرية.  237
ع + لها.  238
خ  الله.  239

خ: الموجود.  240
شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 118.  241

خ  طاقة.  242
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أقول: قال الشارح: "الخلق واإليجاد بمعنى واحد، والخلق بمعنى المخلوق243 كالضرب 
/ بمعنى المضروب، صانع العالِم أوجد المخلوقات كلها وهم ضعفاء ال قدرة لهم على تأثير 
ِذي َخَلَقُكْم  ُه الَّ أحوالهم، عاجزون عما244 يتّم به قوام بدنهم وإليه اإلشارة245 بقوله تعالى: ﴿اللَّ

ِمْن َضْعٍف﴾ ]سورة الروم، 54/30[" انتهى ملخصا.246

ُيِميُتُكْم ُثمَّ  ُثمَّ َرَزَقُكْم ُثمَّ  ِذي َخَلَقُكْم  ُه الَّ قال: )والله خالقهم ورازقهم لقوله تعالى: ﴿اللَّ
ُيْحِييُكْم﴾ ]سورة الروم، 40/30[

أقول: فإنه سبحانه وتعالى خالق الخلق ورازقهم ثم "الرزق عندنا عبارة عن الغذاء كما جاء 
ِه ِرْزُقَها﴾ ]سورة هود، 6/11[ حالال كان  ٍة فِي اأْلَْرِض إاِلَّ َعَلى اللَّ في قوله تعالى: ﴿َوَما ِمن َدابَّ

ذلك247 أو حراما وُكلٌّ ما248 يستوفى مدة حياته ما قدر له" كذا قال العالمة الشارح وغيره أيضًا.249

فصل

قال المصنف أبو حنيفة رحمه250 الله: )والكسب حالل وجمع المال من الحالل حالل(

أقول: "قال251 أهل السنة والجماعة: إن كان له قوت فالكسب له رخصة، وإن كان مضطرا 
وله أهل وعيال، فالكسب عليه فريضة" كذا في بحر الكالم.252 وفيه أيضًا:

إن رؤية الرزق من الكسب كفر وضالل ومن الله تعالى دين وشريعة يدل عليه ما روي 
الدنيا حالال استعفافا عن المسألة  أنه قال: من طلب  الله عليه وسلم  النبي صلى  عن 
البدر، ومن  ليلة  القيامة ووجهه كالقمر  وسعيا على عياله وتعّطفا على جاره جاء يوم 

خ: المخلوقات.  243
ن  عما.  244

خ: إشارة.  245
شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 120.  246

خ  ذلك.  247
ن خ ع  ما.  248

شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 120.  249
خ: رحمة.  250

خ  قال.  251
بحر الكالم للنسفي، ص 191.  252
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الدليل  ثم  أيضًا  وفيه  غضبان،  عليه  وهو  اللَه  لقي  مكاثرا  مفاخرا  حالال  الدنيا  طلب 
على أن االكتساب253 من مال254 حالل ليس بحرام ألن األنبياء عليهم الصالة والسالم 
كانوا متوكلين مكتسبين، ألن آدم عليه السالم255 كان َزّراعا، وإدريس عليه السالم كان 
خّياطا، ونوحا عليه السالم كان نّجارا، وإبراهيم عليه السالم كان بّزازا، وموسى عليه 
السالم256 كان أجير شعيب عليه السالم، ومحمد عليه الصالة والسالم257 كان غازيا. 

انتهى ملخصا من بحر الكالم وتمامه هناك.258

قال: )وجمع المال من الحرام حرام(

أقول: قوله وجمع المال من الحرام حرام ظاهر ألن الحرام ال يصير حالال بالجمع كعكسه، 
/ في باب261 الحظر262  األشباه والنظائر  وأيضًا إن الحرمة259 تنتقل260 من ذمة إلى ذمة، قال في 
واإلباحة: "الحرمة تتعدى في األموال مع العلم بها إال في حق الوارث، فإن مال موّرثِه حالل 
الظهيرية بأن ال يعلم أرباب األموال"263. وقال في موضع آخر:  له وإن علم بحرمته وقّيده في 
النائحة،  وأجرة  والرشوة  الكاهن  وحلوان  البغي  ومهِر  كالّربا  إعطاؤه،  حرم  أخذه264  حرم  "ما 
]والزامر، إال في مسائل الرشوة لخوف على ماله أو نفسه أو ليسوي أمره عند سلطان أو أمير إال 

للقاضي فإنه يحرم األخذ واإلعطاء["265 انتهى من األشباه والنظائر.266

ن: اإلكساب.  253
ن: المال.  254

خ  عليه السالم.  255
س  كان بّزازا وموسى عليه السالم.  256

خ  والسالم.  257
بحر الكالم للنسفي، ص 192ـ191.  258

ن: الحرام.  259
ن: ينتقل.  260

ن خ س  باب.  261
ن: الحضر | س: الخطر.  262

األشباه والنظائر البن نجيم، 247.  263
ن خ س  أخذه.  264

أضفناه إلى المتن ليسبقيم المعنى.  265
األشباه والنظائر البن نجيم، 132.  266
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تنبيه: رّد دانق حرام من فضة أفضل عند الله من ستمائة حجة مبرورة، وقيل: سبعين متقّبلة 
قاله269  كما  شعيرات  خمس  والدانق:268  الكيالني267،  القادر  عبد  للشيخ  الطالب  غنية  في  كما 
األختري.270 وقيل: الدانق وزن سدس درهم والقيراط نصف دانق "وأخرج الترمذي وابن ماجه 
والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن 
معّلَقة بَدْينِه حتى ُيْقضى عنه. قال العلماء: معلقة، أي: محبوسة عن مقامها الكريم" كما ذكره 

الجالل السيوطي في شرح الصدور.271

فائدة:272 "َمن273 عليه ديون ومظالم جهل أربابها وآيس من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها 
من ماله وإن استغرق جميعه274 وتسقط275 عنه المطالبة276 في العقبى" كذا277 في التنوير278 وعزاه 

شارحه ]يعني الحصكفي[ إلى المجتبى.279

هــو عبــد القــادر بــن موســى بــن عبــد اللــه ابــن يحيــى بــن محمــد الكيالنــي، صوفــي تنســب إليــه الطريقــة القادريــة. ولــد   267
ــع اآلخــر ســنة خمســمائة وواحــد وســتون،  ــة ربي ــي بهــا فــي ثماين ــالن، ودخــل بغــداد، فســمع الحديــث وتفقــه، وتوف بكي
ودفــن بمدرســته ببــاب االزج. مــن مصنفاتــه: جــالء الخاطــر فــي الباطــن والظاهــر، الفتــح الربانــي والفيــض الرحمانــي، الغنيــة 
لطالبــي طريــق الحــق، ســر األســرار ومظهــر األنــوار فيمــا يحتــاج إليــه األبــرار، وآداب الســلوك والتوصــل إلــى منــازل الملوك. 

معجــم المؤلفيــن للكحالــة، 307/5.
ع + وزن.  268

خ: قال.  269
وجمعه دوانق ودوانيق. أختري كبير لمصلح الدين مصطفى أفندي، 398.  270

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي، 259.  271
خ  الفائدة.  272
س ع  من.  273

س: جمعه.  274
خ: يسقط.  275

. خ +   276
س ع: كما.  277

الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار للحصكفي، 356.  278
 Şükrü Özen, “Zâhidî”, (Türkiye Diyanet .المجتبــى شــرح مختصــر القــدوري للزاهــدي الفقيــه الحنفــي المعتزلــي  279
;Vakfı İslam Ansiklopedisi. İstanbul: TDV Yayınları 2013), 44/81، توفــي ســنة ثمــان وخمســين وســتمائة. 

تــاج التراجــم البــن ُقطُلوبغــا، 295.
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فصٌل

قال المصنف280 أبو حنيفة رحمه281 الله: )ثم الناس على ثالثة أصناف: المؤمن المخلص 
في إيمانه(

الشارح:  العالمة  وقال  الرياء"284  ترك  أي:  لله283،  "أخلص  القاموس:  في  قال282  أقول: 
"المؤمن المخلص، أي: المصّدق المقر عن صميم قلبه"285

قال: )والكافر الجاحد في كفره(

أقول: قال الشارح: "والكافر286 الجاحد، أي: المصّر"287 وفي القاموس: الجحود اإلنكار 
مع العلم.

قال: )والمنافق المداهن في نفاقه(

أقول: قال في القاموس: "نافق في الدين، أي: ستر كفره وأظهر إيمانه"288 وقال الشارح: 
"المنافق289 المداهن، أي: الذي أقر بلسانه ولم يؤمن بقلبه وداهن مع المؤمنين في نفاقه".290

قال: )والله تعالى َفَرض على المؤمنين291 / العمل، وعلى الكافر اإليمان، وعلى المنافق 
أيها  يا  يعني:   ]1/4 النساء،  ]سورة  َربَُّكُم﴾  ُقوا  اتَّ النَّاُس  َها  َأيُّ ﴿َيا  تعالى:  لقوله  اإلخالص، 

المؤمنون أطيعوا292 ويا أيها الكافرون آمنوا ويا أيها المناقون أخلصوا(

ع  المصنف.  280
خ: رحمة.  281

خ  قال.  282
خ: الله.  283

القاموس المحيط للفيروزآبادى، 618.  284
شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 122.  285

خ: الكافر.  286
شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 122.  287

القاموس المحيط للفيروزآبادى، 926.  288
ع: والمنافق.  289

شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 122.  290
ن ع: المؤمن.  291

خ + الله.  292
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أقول: "استدّل المصنف أبو حنيفة رضي الله293 عنه على هذه األمور الثالثة بقوله تعالى294: 
ُقوا َربَُّكُم﴾ ]سورة النساء، 1/4[ وجعل التقوى عبارة عما ينبغي لكل واحد  َها النَّاُس اتَّ ﴿َيا َأيُّ

منهم كما فسره في المتن" وتمام هذا البحث مبسوط في الشرح.295

فصٌل

قال المصنف296 أبو حنيفة رحمه297 الله: )ونقّر بأن االستطاعة مع الفعل ال َقْبل الفعل وال 
بعد الفعل(

أقول: قال الشارح: "االستطاعة والقدرة والقوة والطاعة مترادفة إذا أضيف إلى العباد"298

قال: )ألنه لو كان قبل الفعل لكان مستغنيا عن الله299 وقت الحاجة، فهذا خالف300 حكم 
ُه اْلَغنِيُّ َوَأنُتُم اْلُفَقَراُء﴾ ]سورة محمد، 38/47[ ولو كان بعد الفعل  النص لقوله تعالى: ﴿َواللَّ
يقارنه301  لم  ما  الفعل بال استطاعة وال طاقة لمخلوق في فعل  المحال؛ ألنه حصول  لكان من 

االستطاعة من الله تعالى(

أقول: قال أهل الحق نصرهم الله العبد مستطيع بفعل نفسه وقت الفعل باستطاعة الله302 
إياه وقوته303 وتوفيقه والعبد مخير مستطيع، فإذا وجد منه الجهد والقصد والنّية واالكتساب في 
المعصية يجري خذالن الله تعالى مع نيته وقصده فيستحّق العقوبة على فعل نفسه، وإذا وجد 

ع + تعالى.  293

س  تعالى.  294
شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 122.  295

ع  المصنف.  296
خ: رحمة.  297

شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 123.  298
خ + تعالى.  299

خ: الخالف.  300
ع: يقارن.  301

خ + تعالى.  302
خ: بقوته.  303
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الكالم، انتهى.304  بحر  جميع ذلك في الطاعة يجري عون الله تعالى وتوفيقه مع فعله كما في 
والُمحال -بضم الميم- ما ال يمكن في العقل305 تقدير وجوده في الخارج كما306 في شرح بدء 

األمالي.307

فصٌل

قال المصنف308 أبو حنيفة رحمه الله: )ونقّر بأن المسح على الخفين واجب للمقيم يوما 
وليلة وللمسافر ثالثة أيام ولياليها309(

أقول: المراد من الواجب هنا اعتقاد جوازه، يعني: أن المسح على الخفين / جائز، واعتقاد 
جوازه  واجب، ويأتي قريبا.

الخبر  من  قريب  ألنه  الكفر؛  عليه  يخشى  فإنه  أنكر  فمن  هكذا،  ورد  الحديث  )ألن  قال: 
المتواتر(

أقول: ثبت جوازه باألحاديث المشهورة القريبة من المتواتر، ولذلك قال أبو حنيفة رحمه 
الله: من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر310، وعلى قول أبي يوسف يكفر جاحده؛ 
ألن المشهور عنده من قسم المتواتر، ومن العلماء من قال: أنه311 ثبت312 بالكتاب على قراءة 
به  القول  الروافضة314 ولذلك كان  أنكره  )ت. 743هـ/1313م(. وقد  الزيلعي  قاله313  الجر، 

نقل المؤلف بالمعنى. بحر الكالم للنسفي، ص 79.  304
س: الفعل.  305

خ  كما.  306
307   شرح بدء األمالي لمال علي القاري، ص 6.

ع  المصنف.  308
خ: ليالها.  309

وقــال الزيلعــي فــي التبييــن: "روي عــن أبــي حنيفــة رحمــه اللــه أنــه قــال: مــا قلــت بالمســح حتــى وردت فيــه آثــار أضــوأ مــن   310
الشــمس"، تبييــن الحقائــق للزيلعــي، 45/1.

خ: أن.  311
خ: ثابت.  312

تبيين الحقائق للزيلعي، 45/1.  313
خ: رافضة. | س ع: الرافضة.  314
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محكوما بأنه من عقائد اإلسالم كذا في الهداية315 ابن العماد وفي الخالصة، ال يصلى خلف من 
ينكر المسح على الخفين كذا في بعض شروح الفقه األكبر.

فِي  َضَرْبُتْم  ﴿َوإَِذا  تعالى:  لقوله  الكتاب  بنّص  رخصة  السفر  في  واإلفطار  )والقصر  قال: 
اَلِة﴾ ]سورة النساء، 101/4[ وفي اإلفطار قوله  اأْلَْرِض َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأن َتْقُصُروا ِمَن الصَّ

اٍم ُأَخَر﴾ ]سورة البقرة، 184/2[ ْن َأيَّ ٌة مِّ تعالى: ﴿َفَمن َكاَن ِمنُكْم َمِريًضا َأْو َعَلٰى َسَفٍر َفِعدَّ

أقول: قال العالمة الشارح316 "والقصر واإلفطار في السفر رخصة المراد به اعتقاد حقيقة 
التبديل والتأخير في أحكام الشرع باعتبار مصالح العباد فضال من الله الرحيم الودود وقوله317: 

 ﴿َوإَِذا َضَرْبُتْم﴾  اآلية، أي: إذا سافرتم فال أثم عليكم في قصر الصالة" انتهى كالمه318 ملخصا.319

فائدة: "الرخصة ما يبنى على أعذار العباد والعزيمة ما كان حكما أصليا غير مبني على أعذار 
العباد" وتمامه في البحر الرائق.320

فصٌل

قال المصنف أبو حنيفة رحمه321 الله: )ونقّر بأن الله تعالى أمر القلم بأن يكتب، فقال القلم: 
ماذا أكتب يا رب؟ فقال الله تعالى: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، لقوله تعالى: ﴿َوُكلُّ َشْيٍء 

ْسَتَطٌر﴾ ]سورة القمر، 52/54[ ُبِر )52( َوُكلُّ َصِغيٍر َوَكبِيٍر مُّ َفَعُلوُه فِي الزُّ

أقول: قال الشارح رحمه الله:

روي أن الله تبارك وتعالى خلق اللوح المحفوظ وحفظه بما كتب فيه مما / كان، وما 
يكون وال يعلم ما فيه إال الله تعالى، وهو من دّرة بيضاء قوائمه ياقوتتان حمروان، وهو 

خ: هداية. | ع: هدية.  315
ع + قوله  316

خ ع+ تعالى.  317
خ: كالم.  318

خ  ملخصا. | شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 128.  319
البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجيم، 175/1.  320

خ: رحمة.  321
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في ِعَظٍم322 من323 ال يوصف وخلق الله سبحانه وتعالى قلما من جوهر طوله خمس 
مائة عام، مشقوق اللسان324 ينبع النور منه كما ينبع من أقالم أهل الدنيا المداد، قال أبو 
الحسن: ثم نودي بالقلم أن أكتب فاضطرب من أهوال325 النداء حتى صار له ترجيع 
في التسبيح كصوت الرعد القاصف326، ثم جرى في اللوح بما أجراه الله تعالى فيما 
هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة فامتأل اللوح وجف القلم وسِعد َمن سعد وشِقي َمن 

شَقى.

َوَكبِيٍر  َصِغيٍر  َوُكلُّ   )52( ُبِر  الزُّ فِي  َفَعُلوُه  َشْيٍء  تعالى:  ﴿ َوُكلُّ  قوله  معنى  هذا  ولعل 
ْسَتَطٌر﴾ ]سورة القمر، 52/54[ أخبر الله تعالى أن جميع ما فعله األمم كان مكتوبا  مُّ
ُبِر﴾ أي: مكتوبًا عليهم في اللوح المحفوظ،  عليهم، قال مقاتل:  ﴿ ُكلُّ َشْيٍء َفَعُلوُه فِي الزُّ
﴿َوُكلُّ َصِغيٍر َوَكبِيٍر﴾ من الخلق واألعمال،  ﴿ُمْسَتَطٌر﴾  مكتوب على فاعله327 قبل أن 

فعلوه328، انتهى كالم الشارح.329

"أول  وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى 
شيء خلق خلق القلم وهو من نور مسيرته خمس مائة عام وجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة"330 
فصدقوا بكل331 ما بلغكم عن الله تعالى332 من قدرته وعظمته فهو القادر القاهر كذا في الهيئة 

السنية للسيوطي.

وأخرج البيهقي "عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أول 
ما خلق الله القلم ثم خلق العرش ثّم الكرسي ثم لوحا محفوظا من دّرة بيضاء دّفتاه من ياقوتة 

خ: عظيم.  322
س  من.  323

س: السن.  324
خ ع: هول. | س: االهوا.  325

س: العاصف. | ع: يقال: ريح قاصف، أي: شديد ورعد قاصف، أي: شديد الصوت أختري.  326
خ: فاعليه.  327

وفي نسخة شرح وصية اإلمام أبي حنيفة المطبوعة للبابرتي: أن يفعلوه.  328
شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 129ـ130.  329

نِّية، للسيوطي، 33. نِية في الهيئة السُّ الهيئة السَّ  330
خ  بكل.  331

س خ ع  تعالى.  332
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حمراء قلمه نور وكتابه333 نور َينظُر اللُه فيه كل يوم ثالث مائة وستين نظرة يخلق الله تعالى334 
في كل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويرفع أقواما ويخفض335 أقواما" كذا في الهيئة السنية 

أيضًا.336

فٌصٌل

قال المصنف337 أبو حنيفة رحمه338 الله: )ونقّر بأن عذاب القبر كائن ال محالة(

"عذاب القبر حق للكفار كلهم ولبعض339 ُعصاة   / الفقه األكبر؛  أقول: قال المصنف في 
المسلمين" انتهى.340

وقال في بحر الكالم:

ثم المؤمن على وجهين: إن كان مطيعا ال يكون له عذاب القبر ويكون له َضْغَطته، وإن 
كان عاصيا يكون له عذاب القبر وضغطة القبر لكن ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة 
وليلة الجمعة ثم ال يعود العذاب إلى يوم القيامة، وإن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة 
يكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة القبر ثم ينقطع عنه العذاب وال يعود إلى يوم 
القيامة ويكون الروح متصال بالجسد، وكذا إذا صار ترابا يكون روحه متصال بجسده 

فيتألم الروح والتراب، انتهى ملخصا.341

وقال في خزانة342 الروايات إذا كان كافرا فعذابه يدوم إلى يوم القيامة ويرتفع عنه العذاب 
"كيف يوجع  انتهى. فإن قيل:  الله عليه وسلم،  النبي صلى  يوم الجمعة وشهر رمضان بحرمة 

ن: وكتابته.  333
ع  تعالى.  334

خ: يحفظ.  335
نِّية، للسيوطي، 34. نِية في الهيئة السُّ الهيئة السَّ  336

ع  المصنف.  337
خ: رحمة.  338

ن: وبعض.  339
الفقه األكبر لإلمام األعظم أبي حنيفة، ص 65.  340

بحر الكالم للنسفي، ص 250.  341
خ: خذانة.  342
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اللحم في القبر ولم يكن فيه الروح؟ فالجواب سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قيل له: كيف 
يوجع اللحم في القبر343 ولم يكن فيه الروح؟ فقال عليه الصالة والسالم: كما يوجع سنّك وإن 

لم يكن فيه الروح"344 كما في بحر الكالم وتمامه هناك.

فٌصٌل

قال المصنف أبو حنيفة رحمه الله: )ونقّر بأن سؤال منكر ونكير345 حق( لورود األحاديث.

أقول: سؤال منكر ونكير346 حق، وهما ملكان إذا وضع العبد في قبره يأتيان وُيْقعدان العبد 
سوّيا، ويسأالنه َمن ربك؟ وَمن347 نبيك؟ وما دينك؟ الجواب: الله ربي، محمد نبي، واإلسالم 
ديني، قال بعضهم: تدخل الروح348 في الجسد كما كان في الدنيا، وقال بعضهم: السؤال للروح 
بين  الروح  تدخل  بعضهم350:  وقال  الصدر،  إلى  الروح  تدخل  بعضهم:  وقال349  الجسد،  دون 
دقائق األخبار  نّبه في351  الجسد والكفن، والصحيح نحن نؤمن بذلك وال نشتغل بكيفيته كما 

وغيره.

حيث:  ﴿َقاُلوا   / آدم  بني  في  طعنت  المالئكة  أن  ونكير  منكر  سؤال  في  الحكمة  "ثم 
ُيْفِسُد فِيَها﴾  ]سورة البقرة،30/2[ اآلية فرد الله عليهم قوله، وقال352 تعالى:   َأَتْجَعُل فِيَها َمن 
المؤمن  قبر  إلى  الملكْين  الله  فيبعث  البقرة،30/2[  ]سورة  َتْعَلُموَن﴾  اَل  َما  َأْعَلُم  إِنِّي  ﴿َقاَل 
ليسأاله عن ذلك إلى آخره فيأمرهما أن يشهدا بين يدي المالئكة بما سمعا من العبد المؤمن ألن 

أقل الشهود اثنان.

ن: قبر.  343
بحر الكالم للنسفي، ص 252.  344

خ: نكير.  345

خ: نكير.  346
خ: وما.  347

س  تدخل الروح.  348
خ: قال.  349

س  إلى الصدر  قال بعضهم.  350
ن  في.  351

خ + الله.  352
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ثم يقول الرب جل وعال: يا مالئكتي353! قد أخذت روحه وتركت ماله لغيره وزوجته في 
حجر غيره وجاريته لغيره وضياعه لغيره354 وأحّباَءه لغيره، فيسأل في بطن األرض فلم ُيِجْب عن 
أحد إال عنّي، فقال: الله ربي ومحمد نبي واإلسالم355 ديني لتعلموا356 أني أعلم ماال تعلمون كذا 

في دقائق األخبار".357

فصٌل

اآلن  والنار حق وهما مخلوقتان  الجنة  بأن  )ونقّر  الله:  أبو حنيفة رحمه358  المصنف  قال 
ْت لِْلُمتَِّقيَن﴾ ]سورة آل عمران، 133/3[ في  ألهلهما لقوله تعالى في حق المؤمنين359 ﴿ُأِعدَّ

ْت لِْلَكافِِريَن﴾ ]سورة البقرة، 24/2[ خلقهما للثواب والعقاب( حق الكفرة ﴿ُأِعدَّ

"قال أهل السنة والجماعة نصرهم الله سبعة ال تفنى العرش والكرسي واللوح  أقول: 
وِر َفَفِزَع  والقلم والجنّة والنار بأهلهما واألرواح. يدّل عليه قوله تعالى: ﴿َوَيْوَم ُينَفُخ فِى ٱلصُّ
النمل، 87/27[ يعني: الجنة  ٱللَُّه﴾ ]سورة  إِالَّ َمن َشٓاَء  اأْلَْرِض  ِت َوَمن فِى  َوٰ َمٰ ٱلسَّ َمن فِى 
ملخصا.360 فإن قيل  بحر الكالم  والنار وأهلهما من مالئكة العذاب والحور العين" كما في 
أجيب   ]88/28 القصص،  ]سورة  َوْجَهُه﴾  إِالَّ  َهالٌِك  َشْيٍء  تعالى:  ﴿ُكلُّ  قوله  عليكم  يِرُد 
َشْيٍء  تعالى:  ﴿ُكلُّ  قوله  تفسير  في  الَقْسطالني  قال  وأيضًا  االستثناء،  من  تقّدم  بما  يرد  ال 
َهالٌِك إِالَّ َوْجَهُه﴾  أي: إال ذاته فإن ما عداه ممكن هالك361 في حد ذاته معدوم، انتهى كالم 

القسطالني.

خ: مالئكين.  353
س  وضياعه لغيره.  354

خ  فلم ُيِجْب عن أحد إال عنّي، فقال: الله ربي ومحمد نبي اإلسالم.  355
في نسخة المطبوع: ألم تعلموا.  356

دقائق األخبار في ذكر الجنة والنار لإلمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي، 30.  357
خ: رحمة.  358

خ: المؤمن.  359
بحر الكالم للنسفي، ص 219.  360

خ: هنالك.  361
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وقال العالمة الشارح: "قلنا ال نسلم أن قوله تعالى: ﴿ُكلُّ َشْيٍء َهالٌِك إاِلَّ َوْجَهُه﴾ ]سورة 
القصص، 88/28[ يدل على أن362 ما سوى الله تعالى ينعدم، فإن معناه إن كل شيء مما سوى 
الله تعالى معدوم في ذاته بالنظر إلى ذاته من حيث إنه ممكن مع قطع النظر عن363 وجوده364 ألن 
كل ما سواه365 ممكن والممكن بالنظر إلى ذاته / ال يستحق الوجود فال يكون بالنظر إلى ذاته 

موجودا" وتمامه هناك.366

العرش  ذلك  من  "استثنوا  فقد  1041هـ/1632م(367  )ت.  للقاني  الجوهرة  شرح  وفي 
والكرسي والجنة والنار وأهلهما فال يعتريها هالك وال فناء، ومثل هذا الجواب عن ابن عباس 
رضي الله تعالى368 عنهما وزاد استثناء اللوح والقلم واألرواح"369 وفيه أيضًا أن معنى هالك قابل 
للهالك من حيُث إمكانه وافتقاره، وكذا معنى فاٍن فإن معناه قابل للفناء، وتمامه مبسوط هناك. 

فهذا كله رٌد على المعتزلة والجهمية.

في  بأنها  يقال:  وكيف  السموات،  في  ال  سموات370  سبع  فوق  الجنة  الله  خلق  فائدة: 
اْلُمنَتَهٰى )14(  ِسْدَرِة  تعالى: ﴿ِعنَد  الله  قال  السموات،  مثل  مرة  ألف  ألف371  السموات وهي 
جهنّم  وكذلك  سموات،  سبع  فوق  والسدرة   ]14/53 النجم،  ]سورة  اْلَمْأَوٰى﴾  َجنَُّة  ِعنَدَها 
يٍن﴾ ]سورة المطففين،  اِر َلِفي ِسجِّ تحت األرض السابعة، قال الله تعالى: ﴿َكالَّ إِنَّ ِكَتاَب اْلُفجَّ

ن خ  أن.  362
ن: مع.  363

ن: موجوده.  364
خ + أمره.  365

شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 135.  366
ــالم  ــي. األع ــري مالك ــوف مص ــل متص ــن: فاض ــان الدي ــداد، بره ــو اإلم ــي، أب ــن اللقان ــن حس ــم ب ــن إبراهي ــم ب ــو إبراهي ه  367
للزركلــي، 28/1؛ توفــي ســنة إحــدى وأربعيــن وألــف. بهجــة المحافــل وأجمــل الوســائل بالتعريــف بــرواة الشــمائل، تعليــق 
 Emrullah Yüksel, ــدادي، 30/1؛ ــن للبغ ــة العارفي ــرى. هدي ــات أخ ــه مؤلف ــفى، ول ــد للنس ــرح العقائ ــى ش ــد عل الفرائ
 “Cevheretü’t-tevhîd”, (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. İstanbul: TDV Yayınları,

 1993), 7/458; Metin Yurdagür, “Lekânî”, (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,   İstanbul:

TDV Yayınları 2003), 27/130-131.

خ ع  تعالى.  368
هداية المريد لجوهرة التوحيد للقاني، ص 308.  369

خ: السماوات.  370
خ  ألف.  371
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7/83[ "والسجين تحت األرض السابعة فأرواح الكفار يذهب بها الى سجين وأرواح المؤمنين 
والشهداء إلى علّيين" كما في بحر الكالم.372

فصٌل

﴿َوَنَضُع  تعالى:  لقوله  حق  الميزان  بأن  )ونقّر  الله:374  رحمه373  حنيفة  أبو  المصنف  قال 
اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة﴾ ]سورة األنبياء، 47/21[

"الميزان حق للكفار والمسلمين وهو عبارة عما يعرف به مقادير األعمال ويوزن  أقول: 
أعمالهم خيرا كان أو شرا" كذا ذكره الشارح.375 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه376 قال377: 
يكتب الحسنات في صحيفة وتوضع في كفة والسيئات في كفة أخرى، وقال378 محمد بن علي 
الترمذي: يوزن العمل من غير رجل، أي: يوزن عمله دون شخصه فيرى ذلك كالنور والشمس 
والقمر وهذا للمسلم379، أما عمل الكافر كظلمة الليل ثم إن العمل وإن كان عرضا فالله سبحانه 

وتعالى قادر على أن يصّيره بحال يمكن أن ُيوضع وُيرى.

وقال الشيخ اإلمام المفسر380 إيمان العبد ال يوزن؛ ألنه ليس له ضّد يوضع في كفة أخرى 
بحر الكالم لسيف381  / ألن ضّده الكفر واإلنسان الواحد ال يكون فيه اإليمان والكفر كذا في 
الحق أبو المعين النسفي، وفي تفسير المفتي أبي السعود أفندي: أن أعمال382 الكفار ال توزن 
وال يوضع لهم ميزان قطعا، "فإن قيل: أين الحساب وأين الميزان؟ قلنا: الميزان والحساب على 

بحر الكالم للنسفي، ص 245.  372
خ: رحمة.  373
خ + عليه.  374

شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 138.  375
ن خ  أنه.  376

ن  قال.  377
خ: قال.  378

خ: المسلم.  379
خ: المفسرين.  380

خ: سيف.  381
خ: األعمال.  382
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الصراط فيوزن حسنات383 كل واحد وسيئاته، فمن ثقلت موازينه يمضي إلى الجنّة ومن كان من 
أهل الشقاوة384 يسقط في النار، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أمتي 

من يسقط في النار كالمطر" كذا في بحر الكالم.385

"وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما386: ينصب الميزان ]على عمد[387 يوم القيامة طول 
كل َعمود منها ما بين المشرق والمغرب وكفة الميزان كأطباق الدنيا طولها وعرضها وإحدى 
السيئات  العرش وهي كفة  العرش وهي كفة الحسنات واألخرى عن يسار  الكفتين عن يمين 
وبين الموازين كرؤوس الجبال من أعمال الثقلين مملوءة من الحسنات والسيئات في يوم388 كان 

مقداره خمسين ألف سنة. كما في دقائق األخبار".389

فصٌل

لقوله  حق  القيامة  يوم  الكتاب  قراءة  بأن  )ونقّر  الله:391  رحمه390  حنيفة  أبو  المصنف  قال 
تعالى: ﴿اْقَرْأ ِكَتاَبَك َكَفٰى بِنَْفِسَك اْلَيْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا﴾ ]سورة اإلسراء، 14/17[

أقول: "يقال له392 اقرأ كتابك الذي أمليَته ]بالظلم[393 في الدنيا ﴿َكَفٰى بِنَْفِسَك اْلَيْوَم َعَلْيَك 
القيامة، وأراد أن  الله الخالئق في عرصات  394جمع 

َحِسيًبا﴾ ]سورة اإلسراء، 14/17[ وإذا 
كتابك  خذ  فالن!  يا  الرحمن:  قبل  من  وينادى  الثلج395،  كتطاير  كتبهم  عليهم  تطاير  يحاسبهم 

ن  حسنات.  383
ع: الشقاة  384

بحر الكالم للنسفي، ص 241.  385
خ ع + قال.  386

زيادة في نسخة المطبوع.  387
خ: اليوم.  388

دقائق األخبار في ذكر الجنة والنار لإلمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي، 59.  389
خ: رحمة.  390

خ + عليه. | ع + تعالى.  391
خ  له.  392

لم يوجد في نسخة المطبوع.  393
خ: وذا.  394

ن: الشلج.  395
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بيمينك، يا396 فالن! خذ كتابك بشمالك397، ويا فالن! خذ كتابك من وراء ظهرك، فال يقدر أحد 
أن يأخذ كتابه إال كما أمر فاألتقياء يعطون كتابهم بأيمانهم، واألشقياء بشمالهم398، والكفار من 
/ بَِيِمينِِه﴾ ]سورة الحاقة، 25/69[  ِكَتاَبُه  ُأوتَِي  َمْن  ا  الله تعالى: ﴿َوَأمَّ وراء ظهورهم كما قال 

اآلية" كما في دقائق األخبار.399
وفي الخبر إذا أراد الله تعالى400 محاسبة الخالئق ينادي مناٍد من قبل الرحمن، أين النبي 
صلى الله عليه وسلم الهاشمي401 الحرمي؟402 فيعرض403 رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيحمد الله ويثني عليه فتتعجب الجموع منه، ويسأل ربه أن ال يفضح أمته فيقول 
الله تعالى: أْعرض أمتك لحسابهم404 يا محمد فيعرضون فيحاسبهم الله تعالى، فمن 
حاسبه حسابا405 يسيرا ال يغضب عليه ويجعل سيئاته داخل صحيفته وحسناته ظاهر 
صحيفته ويوضع على رأسه تاج من الذهب مكلل بالدّر والجواهر406 ويلبس سبعين 
حلة 407يجعل له ثالث أسورة سوار408 من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ فيرجع 
إلى إخوانه المؤمنين فال يعرفونه من جماله وكماله ويكون بيمينه كتاب أعمال حسناته 
قد409  فالن  بن  فالن  أنا  أتعرفونني  لهم:  فيقول  الجنة  في  الخلد  مع  النار  من  والبراءة 

أكرمني الله وبّرأني من النار وخلدني في دار الجنان"410 كما 411دقائق األخبار.412

خ ع: ويا.  396
خ: شمالك.  397

ن ع: بشمائلهم.  398
دقائق األخبار في ذكر الجنة والنار لإلمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي، 57.  399

ع  تعالى.  400
ع + القرشي.  401

خ + فيغرض.  402
ن  فيعرض.  403

خ: حسابهم.  404
خ: حسبا.  405

ع: الجوهر.  406

ع: ويجعل.  407
س خ  سوار.  408

خ  قد.  409
نقــل المؤلــف مــال حســين رحمــه اللــه فــي بعــض الكلمــات بزيــادة ونقــص وتغييــر بــدون خلــل فــي المعنــى. كمــا هــو دأب   410

المتقدميــن.
ع+ في  411

دقائق األخبار في ذكر الجنة والنار لإلمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي، 58.  412
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وأما الكافر؛

جبل  عنقه  علي  ويقلد  ذائب  نحاس  من  حّلة  ويلبس  نار  من  تاج  رأسه  على  "فيوضع 
فيرجع  عيناه  إلى عنقه ويسوّد وجه414 وتزَرقُّ  َيُده  ل413  وُيغَّ النار  فيه  الكبريت ويشعل 
]بن  فالن  أنا  يقول:  حتى  يعرفونه  فال  منه  ونفروا  منه  فزعوا  رأوه  فإذا415  أخوانه،  إلى 
فالن[416 ثم يجرونه على وجهه إلى النار فهؤالء الكفار الذين يؤتون كتابهم بشمالهم 
النبي  فال يأخذونها بشمالهم ولكن يأخذونها من وراء ظهورهم على ما روي417 عن 
إذا ُدعي للحساب باسمه فيقدم ملك من مالئكة  الكافر  الله عليه وسلم418: أن  صلى 
العذاب فيشّق صدره حتى ُيخرج يده اليسرى من وراء ظهره بين كتفيه ثم يعطى كتابه 

بشماله". كما في دقائق األخبار أيضًا419 وتمامه هناك.420

منكبي  بين  "ما  قال:  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عن  عنه   / الله  رضي  هريرة  أبي  وعن 
الترغيب  في  البخاري ومسلم وغيرهما421 كما  المسرع" رواه  للراكب  أيام  الكافر مسيرة ثالثة 

والترهيب.422

فصٌل؛

قال المصنف أبو حنيفة رحمه423 الله: )ونقّر بأن الله يحيي هذه النفوس بعد الموت ويبعثهم 
في يوم424 كان مقداره خمسين ألف سنة للجزاء والثواب(

في نسخة المطبوع: تغل.  413
ع: وجهه.  414

خ: وإذا.  415
زيادة في نسخة المطبوع.  416

ع + عنه.  417
خ س: عنه عليه السالم.  418

ع  وتمامه هناك.  419
دقائق األخبار في ذكر الجنة والنار لإلمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي، 59.  420

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للمنذري، 263/4.  421
ــاء  ــل البض ــده مث ــا  وعض ــبعون ذراع ــده س ــرض جل ــد وع ــل أح ــة مث ــوم القيام ــر ي ــرس الكاف ــر ض ــع الصغي ــي الجام ع + وف  422
وفخــذه مثــل ورقــان، قــال شــارحه المنــاوي: ورقــان كقطــران جبــل أســود عــن  يميــن المــار مــن المدينــة إلــى مكــة، وتمامــه 

هنــاك. 
خ: رحمة.  423

ع  يوم.  424
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ويبعث  موتها،  بعد  األبدان  يحيى  تعالى  الله  أن  على  المسلمون  اجتمع  أقول: 
أجزائهم  يجمع  بأن  الطيور  حواصل  ومن  الوحوش  أجواف  ومن  القبور425  من  الموتى 
إلى  النشر ثم يسوقهم  إليها وهذا هو  بعينه ويعيد األرواح  إعادة ما فني منها  بعد  األصلية 
الموقف426 وهذا هو الحشر، فيجزيهم: إن خيرا فخير427 وإن شرا فشر428 كما في429 شرح 

األمالي. بدء 

َه َيْبَعُث َمْن فِي اْلُقُبوِر﴾ ]سورة الحج، 7/22[ قال: )وادآء الحقوق لقوله تعالى: ﴿َواللَّ

أقول: قال المصنف في الفقه األكبر؛ "والقصاص فيما بين الخصوم بالحسنات يوم القيامة 
حق فإن لم يكن لهم الحسنات َفَطْرح السيئات عليهم حق جائز"430 وقال شارحه: "قال431 رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة ألخيه من عرضه أو شيء فليتحلله432 منه اليوم قبل 
أن ال يكون دينار وال درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات 

أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.

الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من ال  الله صلى  وقال رسول 
درهم له وال متاع، فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ويأتي 
قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا 
من حسناته فإن فنيت / قبل أن يقضي ما عليه ُأخذ من خطاياهم َفُطرحت عليه ثم طرح في النار" 

انتهى.433

ع  القبور.  425
خ: المواقف.  426

خ: خيرا.  427
خ: شرا.  428

ع  في.  429
الفقه األكبر لإلمام األعظم أبي حنيفة، 63.  430

خ  شارحه قال.  431
خ  فليتحلله.  432

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمال علي القاري، 3201/8.  433



Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi

192

شرح  في  كما  بالجماعة435  صالة  سبعمائة  ثواَب  بالدانق  القيامة  يوم434  يأخذ  أنه  وروي 
المنية436 المصلي والبحر الرائق غيرهما.437 والدانق: وزن خمس شعيرة438 كما قاله األختري.439 

وقيل: "وزن سدس درهم والقيراط نصف دانق440".441

التصّدق  فعليه  معرفتهم  من  وَأِيَس  أربابها  جهل  ما443  ومظالم  ديون  عليه  "َمن442  فائدة: 
بقدرها من ماله وإن استغرق جميعه وتسقط عنه المطالبة في العقبى"444 كما في التنوير وعزاه 
شارحه إلى المجتبى. وفي عمدة الفتاوى إذا وجد ُلَقَطًة وعرفها ولم يجد صاحبها وهو محتاج 

فباعها445 وأنفق على نفسه ثمنها ثم وجد ماال يجب446 عليه أن يتصدق بمثل ما أنفق.

"ثم الذنوب على أوجه منها ما يكون بينه وبين رّبه كالزنا وشرب الخمر والغيبة والبهتان إذا 
لم يبلغ الخبر يرتفع447 بالتوبة أما إذا بلغه الخبر ال يرتفع بالتوبة ما لم يجعله في ِحّل. وأما ترك 

الصالة والزكاة والصوم ال يرتفع448 بالتوبة إال بقضاء الفوائت" كذا في بحر الكالم ملخصا.449

خ  يوم.  434
ن: الجماعة.  435

خ: منية.  436
خ: وغيرهما.  437
خ: شعيرات.  438

وجمعه دوانق ودوانيق. أختري كبير لمصلح الدين مصطفى أفندي، 398.  439
ع + فــأن قيــل: هــل يكفــر الحــج المبــرور الكبائــر أم ال؟ أجيــب: اختلــف العلمــاء فــي كــون الحــج المبــرور  مكفــرا الكبائــر،   440
والصحيــح أنــه ال يكفرهــا، ومــن قــال: أنــه يكفرهــا، ليــس مــراده أنــه يســقط عــن  مرتكبهــا قضائــه مــا لزمــه مــن العبــادات 
والديــون والمظالــم، وإنمــا مــراده يكفــر عنــه تأخيــر قضائــه  مــا لزمــه. فإنــه إذا فــرغ منــه يطالــب بفعــل مــا لزمــه فــإن لــم يفعــل 
مــع قدرتــه عليــه يكــون مرتكــب  الكبيــرة اآلن. والحــج المبــرور هــو الــذي ال يخالطــه إثــم وعالمــة كــون الحــج مبــرورا أن 
يتــرك  صاحبــه ســيئ مــا كان عليــه مــن عملــه ويتوجــه إلــى طاعــة ربــه ويســعى فــي إصــالح نفســه كــذا فــي  مجالــس األبــرار 
مذكــور فــي فضائــل الحــج صــح.  مجالــس األبــرار ومســالك األخيــار ومحائــق البــدع ومقامــع األشــرار ألحمــد بــن محمــد 

)عبــد القــادر( الرومــي الحنفــي، ص 273.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجيم، 220/6.  441

س خ ع  من.  442
س ع  ما.  443

الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار للحصكفي، 356.  444
خ: فباعهما.  445
س: تجب.  446

ن: يرفع.  447

خ + بها.  448
بحر الكالم للنسفي، ص 163.  449
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فصٌل

قال أبو حنيفة رحمه450 الله تعالى:451 (ونقّر بأن لقاء الله تعالى ألهل الجنة حق بال كيفية وال 
شبيهة452 وال جهة(

أقول: لقاء الله تعالى ألهل الجنة حق، يعني: أن رؤية الباري عّز وجّل في اآلخرة ألهل 
الجنة حق بال شبيهة453 وال كيفية وال جهة وال إحاطة وال يكون بينه وبين خلقه مسافة؛ ألن الله 
تعالى موجود ورؤية الموجود غير محال يدل عليه قول الله تعالى؛  ﴿ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ نَّاِضَرٌة )22( 

َها َناظَِرٌة﴾ ]سورة القيامة، 22،23/75[  وغير454 ذلك من اآليات والسنن.455 إَِلٰى َربِّ

فصٌل

قال المصنف أبو حنيفة رحمه الله تعالى:456 )وشفاعة نبّينا محمد457 صلى الله عليه وسلم 
حق لكل من هو من أهل الجنة وإن كان صاحب / كبيرة(

األمة حق، كما  لُعصاة  القيامة  يوم  الصالة والسالم  أفضل458  نبّينا عليه  بأن شفاعة  أقول: 
ْحُموًدا﴾ ]سورة اإلسراء، 79/17[ ولقوله صلى  قال459 تعالى: ﴿َعَسٰى َأن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما مَّ
الله عليه وسلم شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي، والمراد بالكبائر هنا ما عدا الشرك لقوله تعالى: 

لَِك لَِمن َيَشاُء﴾ ]سورة النساء، 48/4[ َه اَل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذٰ ﴿إِنَّ اللَّ

خ: رحمة.  450
س ع  تعالى.  451

خ: تشبيهه | س ع: سبيهة.  452
خ: شبيهه. | ع: تشبيه.  453

خ: غير.  454
خ: السنن. + قال.  455

س ع  تعالى.  456
ن  محمد.  457
ع  أفضل.  458
خ + الله.  459
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فإن قيل: أنتم أثبتم الشفاعة للمؤمنين، والمعتزلة يقولون: مرتكب الكبيرة يخرج460 عن 
اإليمان واستدّلوا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ال يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن، قلنا: أراد به إذا استحّل ذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
ألبي ذرٍّ الغفاري رضي الله عنه ناِد461 في الناس: من قال ال إله إال الله دخل الجنة وإن 

زنى وإن سرق.

كذا في بحر الكالم462 للعالمة سيف الحق أبي المعين النسفي وغيره كـالتمهيد.463

فإن قيل ظاهر هذا الحديث يقتضي أن من قال ال إله إال الله في عمره ولو مرة واحدة يموت 
على اإليمان قطعا ويدخل الجنة مع أن الموت على اإليمان ال ُيقطع به464 ألحد إال لمن أخبر 
ُأَخر  بقيد يفهم من أحاديث  بأنه يدخل الجنة465 قلت: هذا الحديث وأمثاله مقيد  الصادق عنه 

والتقدير: من قال ال إله إال الله فمات466 على ذلك دخل الجنة.

فصٌل

الله  رضي  الكبرى  خديجة  بعد  عائشة  بأن  )ونقّر  الله:  رحمه467  حنيفة  أبو  المصنف  قال 
رة عن الزنى وبريئة مما قالت الروافض  عنهما468 أفضل نساء العالمين وهي أم المؤمنين ومطهَّ

فمن شهد عليها بالزنا(

أقول: من افترى عليها واتهمتها469 به.

قال: )فهو ولد الزنا(

ع: خرج  460
خ: نادي.  461

بحر الكالم للنسفي، ص 237.  462
التمهيد لقواعد التوحيد للنسفي، ص 377-371.  463

ن + من.  464
ع + أجيب بأن هذا الحديث.  465

خ: ومات.  466

خ: رحمة.  467
خ: عنها.  468

ع: واتهمها.  469
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أقول: قال الشارح: "بل هو كافر ألنه ينكر اآليات الدالة470 على براءة ساحتها رضي الله 
عنها ]وعن أبيها[471 ومن أنكر آية من القرآن فهو كافر" انتهى ملخصا.472

فصٌل

قال / المصنف أبو حنيفة رحمه473 الله: )ونقّر بأن أهل الجنة في الجنة474 خالدون وأهل النار 
ِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم فِيَها َخالُِدوَن﴾  في النار خالدون لقوله تعالى في حق للمؤمنين475: ﴿ُأوَلٰ
َخالُِدوَن﴾  ]سورة  فِيَها  ُهْم  النَّاِر  َأْصَحاُب  ِئَك  ﴿ُأوَلٰ الكافرين  البقرة، 82/2[ وفي حق  ]سورة 

البقرة، 39/2[ 

أقول:

عن  العفو  أن  الى  إشارة  آخره.  إلى  خالدون،  الجنة  في  الجنة  "وأهل  قوله:  أن476 
وتخليد  النار  في  المؤمنين  وتخليد  لألشعري،  خالفا  عندنا،  عقال  يجوز  ال  الكفر 
الكافرين في الجنة عنده يجوز عقال أيضًا، وعندنا ال يجوز؛ ألن الحكمة تقتضي477 
التفرقة بين المحسن والمسيء، ولهذا استعبد اللُه التسويَة بينهما لقوله: ﴿َأْم َنْجَعُل 
اِر﴾  الَِحاِت َكاْلُمْفِسِديَن فِي اأْلَْرِض َأْم َنْجَعُل اْلُمتَِّقيَن َكاْلُفجَّ ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ الَّ
ِذيَن  َكالَّ نَّْجَعَلُهْم  َأن  يَِّئاِت  السَّ اْجَتَرُحوا  ِذيَن  الَّ َحِسَب  28[  ﴿ َأْم   /38 ص،  ]سورة 
الَِحاِت َسَواًء َمْحَياُهْم َوَمَماُتُهْم َساَء َما َيْحُكُموَن﴾ ]سورة الجاثية،  آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

"]21/45

كذا ذكره الشارح وأدلتنا وأدلتهم مبسوطة في الشرح والله اعلم.478

خ  الدالة.  470
لم يوجد في نسخة شرح وصية اإلمام أبي حنيفة المطبوعة للبابرتي، ص 149.  471

شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 128.  472
خ: رحمة.  473

ن  في الجنة.  474
ع: المؤمنين.  475

خ  أن.  476
خ: تقضي.  477

شرح وصية اإلمام أبي حنيفة للبابرتي، ص 149.  478
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أبي هريرة رضي  "عن  الجنّة:  الترغيب في ذكر  الترغيب والترهيب وغيره  تتّمات:479 في 
ثنا عن الجنّة ما بناؤها، قال لبنة480 من ذهب ولبنة481 من فضة  الله عنه قال: قلنا يا رسول الله حدِّ
م وال ييأس ويخلد  وَحَصاؤها اللؤلؤ والياقوت ومالطها المسك وترابها الزعفران من يدخلها ُينَعَّ
وال يموت ال482 َتْبلى ثيابه وال يفنى شبابه"483كذا الدرر المنشور484 "الِمالط -بكسر الميم- هو 

الذي يجعل بين َلبِنَة485 الذهب والفّضة"486

وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  قال،  عنهما  الله  رضي  عمر  بن  الله487  عبد  "عن 
المسك  أطيب من  وُتْربُته  والياقوت  الدر  الجنة حاّفتاه من ذهب ومجراه على  في  نهر  الكوثر 
وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح" 
/ كذا في الترغيب والترهيب.488 "وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم. الحديث رواه الترمذي" وتمامه 

في الترغيب والترهيب.489

وفي دقائق األخبار: "قال كعب: ُسئل490 رسول الله صلى عليه وسلم عن أشجار الجنة، 
أبي هريرة  "عن  أيضًا  تفنى أرطابها"492 وفيه  أوراقها وال  تيبس491 أغصانها وال تسقط  فقال: ال 

خ  تتمات.  479
خ: لبنه.  480
خ: لبنه.  481
خ: وال.  482

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للمنذري، 282/4.  483
خ: النشــور. | أشــار المؤلــف إلــى مصــادر التفســير ولكــن النقــل مــن الترغيــب والترهيــب كمــا أثبتنــاه فــي الهامــش. الــدر   484

ــيوطي، 648/8. ــور للس ــير بالمأث ــي التفس ــور ف المنث
خ: لبنه.  485

هذا القسم من تصرف المؤلف نقال عن الترغيب. الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للمنذري، 282/4.  486
خ  الله.  487

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للمنذري، 285/4.  488

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للمنذري، 279/4.  489
في نسخة المطبوع: سئلت.  490

خ: يلبس.  491
دقائق األخبار في ذكر الجنة والنار لإلمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي، ص 78.  492
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رضي الله عنه: أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ال يقطعها"493 وفيه أيضًا "قال 
فيها  شمس  وال  أهلها  ينام  ال  تتألأل  ]بيضاُء[495  الجنة  ]حلل[494  وسلم:  عليه  الله  صّلى  النبي 
وال ليل فيها وال نوم فيها ألن النوم أخو الموت496"497 وفيه أيضًا: أن أهل الجنة ال يبزقون وال 
يتمّخطون وال يكون شعُر اإلبط والعانة إال الحاجبين وشعر رأس والعين. ثم يزدادون كل يوم 

جماال وحسنا كما يزدادون498 في الدنيا"499هو ما500 جرمًا501. انتهى كالم الدقائق502 األخبار.503

صلى  النبي  إلى504  الكتاب  أهل  من  رجل  جاء  قال:  عنه  الله  رضي  أرقم  بن  زيد  "وعن 
يأكلون ويشربون، قال: نعم، والذي  الجنة  القاسم! تزعم أن أهل  أبا  يا  الله عليه وسلم فقال: 
فإن  قال:  األكل والشرب والجماع،  مائة رجل في  قوة505  ليعطى  أن أحدهم  بيده  نفس محمد 
الذي506 يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذًى، قال: فتكون حاجة أحدهم رشحًا 
َيفيض من جلودهم كرشح المسك فَيْضُمر507 بطنُه" رواه أحمد والنسائي ]ورواته محتّج بهم في 

الصحيح[508 وغيرهما كذلك في الترغيب والترهيب.509

والترهيب من510 ذكر جهنم أعاذنا الله منها:

دقائق األخبار في ذكر الجنة والنار لإلمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي، ص 79.  493
زيادة في نسخة المطبوع.  494

لم يوجد في نسخة المطبوع.  495
خ  الموت.  496

دقائق األخبار في ذكر الجنة والنار لإلمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي، 81.  497
ن: ُيزداد.  498

ع + هرما.  499
ن  هو ما.  500
خ: هرما.  501

خ: دقائق.  502
دقائق األخبار في ذكر الجنة والنار لإلمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي، 82.  503

خ  إلى.  504

ن: قوه.  505
خ: الذين.  506
خ: يظمر.  507

أضفناه إلى المتن.  508
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للمنذري، 291/4.  509

خ: في.  510
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عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السالم إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم511 إلى أن قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم512: يا جبريُل! ِصْف 
لِي النار وانَعْت لِي جهنم، فقال جبريل عليه السالم: إن الله تعالى / أمر بجهنم فأوقد 
عليها ألف عام حتى ابيّضت ثم أمر فأوقد عليها ألف عام513 حتى احمرت ثم أمر فأوقد 
عليها ألف عام حتى اسودت فهي سوداُء مظلمٌة ال يضيء514 بشررها515 وال ُيطفُئ لهبها، 
والذي بعثك بالحق لو أّن قدر ثقب إْبرة ُفتَِحْت من جهنم لمات من في األرض كلهم. 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لو أّن رجال من أهل النار ُأخرج إلى الدنيا 

لمات أهل الدنيا من وحشة منظره وَنْتن ريحه.516

والترهيب أيضًا من دخول بعض ُعصاة المؤمنين517 النار؛ اللهم أجرنا منها إذا ُألقى ُعصاة 
المؤمنين في النار نادوا518 "بأجمعهم519 ال إله إال الله فترجُع عنهم النار، فيقول مالك: يا ناُر! 
خذيهم520، فتقول النار: كيف آخذهم؟ وهم يقولون521: ال إله إال الله، فيقول مالك: نعم، بذلك 
ركبتيه،  إلى  تأخذه  من  ومنهم  قدميه،  إلى  تأخذه  من  منهم  فتأخذهم.  العظيم  العرش  رّب  أمر 
ومنهم من تأخذه إلى سّرته، ومنهم من تأخذه إلى َحْلقه، فإذا قرب صوت522 النار إلى وجوههم، 
فيقول مالك: يا نار! ال تحرقي وجوههم فطالما سجدوا للرحمن523 والتحرقي قلوبهم فطالما 

عطشوا من شدة رمضان، فيقولون524: ما شاء الله" انتهى كالم دقائق األخبار.525

بعد هذا القسم: ]فقال: يا جبريل! ما لي أراك متغير اللون، فقال: ما جئتك حتى أمر الله عز وجل بمنافخ النار[.  511
خ  إلى أن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم    512

خ  عام.  513
ن: تضيء.  514
ع: شررها.  515

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للمنذري، 248/4.  516
ع + من المؤمنين.  517

خ: نادى.  518
خ: وجمعهم.  519

خ: خذهم.  520
خ: يقولوا.  521
خ: ضوء.  522

خ: الرحمن.  523
خ: فيبقون.  524

دقائق األخبار في ذكر الجنة والنار لإلمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي، 67.  525
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وبعد ما نّفذ انفذ526 الله تعالى حكمه فيهم وانتقم منهم يخرجون من النار بشفاعة محمد 
صلى الله عليه وسلم، "فإذا رأى أهل النار أن المسلمين قد ُأخرجوا من النار، قالوا: يا ليتنا كنا 
ُمْسِلِميَن﴾  َكاُنوا  َلْو  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َيَودُّ  تعالى: ﴿ُرَبَما  النار، وهو قوله  مسلمين، وكنا نخرج من 
أرحم  فضل  بمحض  الجنّة  يدخلون  ثم  األخبار.527  دقائق  في  كذا   "]2/15 الحجر،  ]سورة 

الرحمين، ويخّلدون في الجنة أبدا كما528 ذكره.

فوائد: في ذكر عجائب قدرة الله تعالى جّل جالله.
فائدة:529

يروى في األخبار المأثورة / المشهورة أن الله تعالى لّما530 أراد أن531 يخلق السموات 
واألرض خلق جوهرة مثل السموات السبع واألراضين السبع، ثم نظر إليها نظر هيبة 
فصارت ماًء، ثم نظر إلى الماء فغلى وعاله َزَبٌد ودخاٌن فخلق من الزبد األرض ومن 

الدخان السماء كذا في َقَصص األنبياء.532

خ: أنفز.  526
دقائق األخبار في ذكر الجنة والنار لإلمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي، 73.  527

ع + سبق.  528
هــذا القســم مــن قبيــل الخرافــات واإلســرائليات والقصــص التــي ال تســتند إلــى دليــل شــرعي أو ســمعي مــن اآلثــار أو األخبار   529
المعتمــدة. بســبب ذلــك تعــد هــذه النقــوالت مــن حشــويات المؤلــف، وأيضــا ال يليــق أن يكــون فــي متــون العقيــدة المعتبــرة 
الموثقــة التــي يتمســك بهــا النــاس مــن قــرن الثانــي إلــى زماننــا هــذا. يمكــن أن نقــول فيمــا أدرجــه المؤلــف تحــت عنــوان 
"الفوائــد" ليــس موثقــا بــل حشــو ليــس لــه ســند يعتمــد. المؤلــف نقــل هــذه الروايــات مــن كتــاب قصــص األنبيــاء المســمى 
بـ)عرائــس المجالــس( للثعلبــي. هــو "أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي، وهــو أبــو إســحاق: مفســر، مــن أهل نيســابور، 
لــه اشــتغال بالتأريــخ" كمــا قالــه الزركلــي فــي األعــالم 212/1. توفــي ســنة أربعمائــة وســبع وعشــرين، ولكــن تاريــخ وفاتــه 
مقيــد فــي هديــة العارفيــن بســبع وثالثيــن وأربعمائــة. هديــة العارفيــن للبغــدادي، 75/1. والثعلبــي يــروي فــي تفســيره وأيضــا 
ــرائيليات.  ــار اإلس ــة وأخب ــث الموضوع ــس( األحادي ــس المجال ــمى بـ)عرائ ــاء المس ــص األنبي ــي قص ــاب يعن ــذا الكت ــي ه ف
 Suat Mertoğlu, “Saʻlebî”, (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul: TDV Yayınları,

.37/29 ,(2009؛ بســبب ذلــك ال تعتمــد هــذه األخبــار إال بمقابلــة ومطالعــة مــن الكتــب الموثقــة.

خ  لما.  530
خ  أن.  531

قصص األنبياء المسمى بـ)عرائس المجالس( للثعلبي، ص 12.  532
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فائدة؛ قال الربيع بن أنس سماء الدنيا موج مكفوف533، والثانية من صخرة، والثالثة من 
من  والسابعة  ذهب،  من  والسادسة  فضة،  من  والخامسة  نحاس،  من  والرابعة  حديد، 

ياقوت كذا في قصص األنبياء.534
فائدة؛535

كأفواه  وأفواههم  آدم،  بني  وجوه  مثل  وجوههم  خلقًا،  الثالثة  األرض  في  الله  خلق 
المعز،  كٓاذان  وآذانهم  البق،ر  كأرجل  وأرجلهم  اإلنس،  كأيد  وأيديهم  الكالب، 
وأشعارهم كأصواف الضأن ال يعصون الله طرفة عين، ليس لهم ثواب. ليلنا نهارهم، 

ونهارنا ليلهم، كذا في قصص األنبياء.536
فائدة؛ يروى أن المالئكة قالت: يا رب! لو أن السماء واألرض حين أمرتهما537 عصياك 
ما كنت صانعا بهما؟ قال: كنت آمر دآبة من دواّبي فتبلعهما538. قالو: يا رب! وأين تلك 
الداّبة؟ قال: في مرج من مروجي.539 قالوا: يا رب! وأين540 ذلك541 المرج؟ قال: في 

علم من علومي كذا في قصص األنبياء للثعلبي.542

والحمد لله على543 التمام544 والصالة والسالم على رسوله خير األنام545 وقد وقع الفراغ من 
تأليف شرح كتاب الوصية نهار الثالث ثالث عشر من جمادي األول، سنة ألف وستين )1060( 

من الهجرة النبوية والحمد لله وحده.

خ: مكفوق.  533
قصص األنبياء المسمى بـ)عرائس المجالس( للثعلبي، ص 12.  534

ن  فائدة.  535
قصص األنبياء المسمى بـ)عرائس المجالس( للثعلبي، ص 6.  536

خ: موتهما.  537

ع: تبلعهما.  538
خ: مروج.  539

ن: أين.  540
ن  ذلك.  541

قصص األنبياء المسمى بـ)عرائس المجالس( للثعلبي، ص 13.  542
خ  على.  543

خ: والتمام.  544
خ + وقــد وقــع الفــراغ مــن تأليــف شــرح كتــاب الوصيــة نهــار ثــالث عشــر مــن جمــادي اآلخــر ســنة اثنــا وتســعين وألــف   545
مــن هحــرة النبويــة والحمــد للــه وحــده. وكان الفــراغ مــن هــذه النســخة المباركــة مــن يــوم الحــادي عشــرون فــي شــهر ذي 
القعــدة ســنة اثنــا وتســعين وألــف )1092(. | ن + تــم الكتــاب بعــون اللــه الملــك الوهــاب شــهر جمــادي األول تاريــخ ألــف 
(1112(. | س + وقــد وقــع الفــراغ مــن تأليــف شــرح كتــاب الوصيــة نهــار الثالثــاء الثالــث عشــر مــن جمــادي األول  ســنة 

ألــف وســبعة وســتين )1067( والحــد للــه. 
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المصادر والمراجع
أختري كبير؛

مصلح الدين مصطفى أفندي )ت. 968هـ/1560(، إستانبول نادر أسرلر 2014.

بحر الكالم؛

النسفي، أبو المعين ميمون بن محمد، )ت. 508هـ/1115م(،

مكتبة دار الفرفور، الطبعة الثانية، 1461هـ/2000م.

األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان؛

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )ت. 970هـ /1563م(،

تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة األولى، 1419 هـ / 1999م.

األعالم؛

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، )ت. 1893-1976م(،

الناشر: دار العلم للماليين بيروت، 1422هـ/2002م.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛

زين الدين ابن نجيم الحنفي )ت. 973هـ/1563م(،

الناشر؛ دار الكتاب اإلسالمي، بدون تاريخ.

تاج التراجم؛

ابن ُقطُلوبغا، زين الدين أبو العدل قاسم السودوني الجمالي الحنفي )ت. 789هـ/1474م(

التحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار القلم، دمشق الطبعة األولى، 1413هـ /1992م.

تاريخ بغداد؛

البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب )ت. 463هـ/1071م(

المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي – بيروت، الطبعة: األولى، 1422هـ - 2002 م.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛

فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي )ت. 743هـ/1343م(

دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة 1313هـ /1925م.
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تفسير الجاللين؛

السيوطي، جالل الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر،  )ت. 911هـ/1505م(،

دار الحديث – القاهرة بدون تاريخ.

تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم؛

ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، )ت. 327هـ/938م(، الناشر: 
مكتبة نزار مصطفى الباز، رياض، 1419.

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف؛

المنذري، أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي، )ت. 656هـ/1258م(،

مكتبة الَمعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: األولى، 1421 هـ - 2000م.

التمهيد لقواعد التوحيد؛

النسفي، أبو المعين ميمون بن محمد، )ت. 508هـ/1115م(،

مكتبة دار الفرفور، الطبعة الثانية، 1406هـ/1986م.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح؛

ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )ت.804هـ/1401م(

دار النوادر، دمشق، الطبعة األولى، 1429 هـ /2008 م.

دقائق األخبار في ذكر الجنة والنار؛

عبد الرحيم بن أحمد القاضي، دار الكبت العلمية، 1404هـ/1984م.

الدر المنثور في التفسير بالمأثور؛

السيوطي، جالل الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر،  )ت. 911هـ/1505م(،

دار الفكر – بيروت، بدون تاريخ.

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛

الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقالني )ت. 852هـ /1449م(،

دار الجيل بيروت، 1414هـ/ 1993م.

الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار؛

 الحصكفي، محمد بن علي بن محمد الِحْصني المعروف بعالء الدين الحنفي )ت.   1088هـ/1678م(،

المحقق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى،  بيروت، 1423هـ/ 2002م. 

شرح بدء األمالي؛
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علي القاري مال )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الهروي، )ت. 1014هـ/1605م(

إستانبول، 1319.

شرح وصية اإلمام أبي حنيفة؛

البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي، )ت. 
786هـ/1384م(

تحقيق؛ محمد صبحي عيدي، حمزة البكري، عمان دار الفتح، 1430/2009.

شرح الفقه األكبر )المعروف بـِمنَح روض األزهر شرح الفقه األكبر(؛

علي القاري مال )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الهروي، )ت. 1014هـ/1605م(،

بيروت، دار البشائر اإلسالمية 1998.

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور؛

السيوطي، جالل الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر،  )ت. 911هـ/1505م( 

دار المعرفة - لبنان، 1417هـ - 1996م.

الطبقات السنية في تراجم الحنفية؛

التميمي، تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي )ت. 1010هـ/1601م(

دار الرفاعي النشر والطباعة، تحقيق؛ عبد الفتاح محمد الحلو، 1403هـ/1983م.

عثمانلي مؤلفلري؛

ُبروسه لي محمد طاهر أفندي، )ت.1861/ 1925 م(،

إستانبول مطبعة عامره 1333 هجرية.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛

العينى، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العينتابى الحنفى بدر الدين العينى )ت.855هـ/1451م(

دار إحياء التراث العربي – بيروت.

فتح المبين بشرح األربعين؛

ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي الهيثمي الشافعي، )ت. 974هـ/1567م(

دار المنهاج 2009.

الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛

عبد الحي اللكنوي، )ت. 1303هـ/1886م(

دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ.
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قصص األنبياء المسمى بـ)عرائس المجالس(؛

الثعلبي، أبو إسحاق محمد بن إبراهيم النيسابري، )ت. 427هـ/1035م(

دار الكتب العلمية، بيروت 1985.

القاموس المحيط؛

الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، )ت. 817هـ/1415م(، مؤسسة الرسالة.

كتاب العظمة؛

أبو الشيخ األصبهاني،  جعفر بن حيان، )ت. 369هـ/979م(

تحقيق: رضاء الله محمد إدريس المباركفوري، دار العصمة، الرياض.

لباب التأويل في معاني التنزيل )المعروف بـتفسير الخازن(؛

الخازن، عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي أبو الحسن، )ت. 741هـ/1341م(

دار الكتب العلمية، الطبعة األولى 1415.

متن السنوسية؛

السنوسي، أبو عبد الله محمد بن يوسف، )ت. 895 هـ/1490م(

الطبع؛ البابي الحلبي 1353.

مجالس األبرار ومسالك األخيار ومحائق البدع ومقامع األشرار؛

أحمد بن محمد اآلقحصاري )عبد القادر( الرومي الحنفي )ت. 1043هـ/1633م(

المحقق: علي مصري سيمجان فورا، الناشر: الجامعة اإلسالمية -كلية الدعوة وأصول الدين، سنة النشر: 1428– 2007.

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛

علي القاري، مال )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الهروي، )ت. 1014هـ/1605م(

دار الفكر، بيروت – لبنان، 1422هـ - 2002م.

معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم؛

علي الرضا قره بلوط وأحمد طوران قره بلوط،

الطبعة: األولى، 1422 هـ - 2001 م، دار العقبة، قيصري – تركيا.

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛

القسطالني، أحمد بن محمد بن أبى بكر القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين )ت. 923هـ/1517م(

المكتبة التوفيقية، القاهرة- مصر بدون تاريخ.

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان؛
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البرمكي اإلربلي )ت. 681هـ/1282م(،  ابن خلكان  إبراهيم  الدين أحمد بن محمد بن  العباس شمس  أبو  ابن خلكان، 
الناشر: دار صادر – بيروت.
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