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� َ ْ ة �� َّ ��
طَ ا َّ�ة
ا �ل� قِ�
ع�ي��د� ا ل��
ح� � �وي�

نبذة عن املؤ ِّلف
أمحد بن حممد بن سلامة بن س�لمة األزدي ال َّطحاوي،

أبو جعفر.

فقيه حنفي ،ولد ونشأ يف بلدة طحا من صعيد مرص سنة

239ه�ـ853 /م ،ثم ارحتل إىل َّ
الش�ام وأخذ العلم عن كثري
من املشايخ ،وبرع يف علوم احلديث النبوي والفقه.

ل�ه مؤ َّلف�ات وكتب عدي�دة ،منه�ا :كت�اب رشح معاين

اآلثار ،وكتاب مشكل اآلثار ،وكتاب أحكام القرآن ،وغريها

العديد من الكتب.

تويف بالقاهرة سنة 321هـ933 /م.
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اإل ْسلام َأبو َج ْع ٍ
قال ال َعلاَّ م ُة ُح َّج ُة ِ
الو َّراق ال َّط َحاوي       
فر َ
ـ  رحمِ َ ُه اهلل:
َ
ـ بِمصرْ
ه�ذا ِذك ُْر َبي�ان َع ِقيدة ِ
جلامع�ة عىل مذهب
الس�نَّة وا َ
أهل ُّ
ِ
ِ ِ
يوس�ف
ُف َقه�اء امل َّلة :أيب َحني َفة النُّعامن بن َثابت الكويف ،وأيب ُ
اري ،وأيب َع ْب ِد اهلل محُ َّمد ِ
حل َس ِن
َيع ُقوب بن إبراهيم
األنص ّ
َ
بن ا َ
الش� ْيباين ـ رض�وان اهلل عليه�م أمجعين ـ؛ وم�ا َيعت َِق َ
َّ
دون من
ِ
صول الدِّ ين ،و َي ِدين َ
ُون بِ ِه َر َّب ال َعالمَِني.
ُأ
  

ق�ال اإلم�ا ُم؛ وب�ه َ
ق�ال اإلمام�ان املذك�وران رمحهام اهللُ
إن اهلل ِ
ِ
ُ
توحيد اهللِ ُم ْعت َِقدين بِتَوفيق اهللَّ :
نق�ول يف
تعاىل:
واحدٌ
ي�ك له ،وال يَ ِ
َ
ش َء ُي ْع ِج ُزه ،وال إ َل َه َغ ُريه.
ال شرَ
َ
ش َء م ْث ُله ،وال يَ ْ
ْ
ٍ
ٍ
دي�م بال ا ْبتِداءَ ،د ِائ ٌم بِال انْتِهاء .ال َيفنَى َوال َيبِيد ،وال َيك ُ
ُون
َق ٌ
األوهام ،وال تُدْ ركه األ ْف َهامَ ،وال ُيش�بِ ُه
إلاّ  َم�ا ُيريد ،ال تَب ُل ُغه ْ
ِ
حاجةَ ،ر ِاز ٌق
األنَ�ا َمَ .ح ٌّي ال َي ُ
موتَ ،ق ُّيو ٌم ال َين�امَ .خال ٌق بِال َ
يت بال خَما َفة ،ب ِ
اع ٌث بال َم َش� َّقةَ .م�ا َز َال بِ ِصفاتِه
بلا  ُم ْؤن�ة .مُم ٌ
َ
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َقديماً قبل َخ ْل ِقه ،مل يزدد بِك هِ
َونم شي ًئا مل َيكُن َقب َل ُهم من صفتِه،
َ
َ َ
ِ
ِ
وكَم�اَ ك َ ِ
ليس
َان بِصفات�ه أزل ًّي�ا ،كذلك ال َي�زال َع َليه�ا َأ َبد ًّياَ .
بعدَ َخ ْل ِق اخل ْل ِق اس�تَفاد اس�م «اخلالِ�ق» ،وال بإِح ِ
داث رَ ِ
الب َّي ِة
ْ
َ َ
َ
َ
َْ
الربوبية وال َم ْربوب ،ومعنى
اس َم «ال َباري»َ .ل ُه معنى ُّ
استَفا َد ْ
ْ
اخلَ ِ
الق وال خَمْلوق .وكَام أ َّن ُه محُ ْيي ا َملوتَى َب ْعدَ ما َأحيا ،اس�ت ََح َّق
ِ
اس�م اخلالق قبل
اس�تحق
إحيائهم ،كذلك
هذا االس�م َق ْب َ�ل
َّ
َ
ٍ
ِ
ِ
ديرُّ ،
ذلك بأ َّن ُه عىل ِّ
إنش�ائهمَ .
وكل يَشء إليه َفق ٌري،
كل يشء َق ٌ
شءٌ
أم�ر عليه يسير ،ال حيت�اج إىل يشء... ،ل ْيس كم ْثِل�ِ ْ
وكل ٍ
ُّ
َ
َ ِ هِ يَ
َ ٌ
ْ
ُ َ

هو الس ِميع الب ِصري[ .الشورى.]11 :42 ،
و ُ

َ

َ

َّ

ُ

َ

ورضب هلم آجالاً ،
أقدارا،
خلق اخلَ ْل َق بعلمه ،وقدَّ ر هلم
َ
َ
ً
ْ�ف عليه يش ٌء ،قبل ْ
أن خيلقه�م ،و َع ِل َم ما هم عاملون،
ومل يخَ َ
قبل أن يخَ ل َقهم.
ٍ
وأمره�م بطاعته ،وهناهم عن معصيته ،وك ُُّل يشء جيري
َ
ِ
ِ
بقدرته ومش�يئته ،ومشيئتُه ُ
تنفذ ،وال مشيئة للعباد إلاّ ما شا َء

هلم ،فام شا َء هلم كان ،وما مل يشأ مل يكن.

ويعصم ويعايف فضلاً  ،و ُي ُّ
ضل َم ْن يشاء،
هيدي َم ْن يشاء
ُ
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ُ
وخي�ذل ويبتيل ع�دلاً  .وك ّله�م يتق َّلبون يف مش�يئته بني فضله
وعَدْ له.

ٍ
األضداد واألنْداد ،ال را َّد لقضائه ،وال
وه َو
متعال عن ْ
ُ
ِ
غالب ألَ ِ
مره.
ب حلُكمه ،وال
َ
ُم َع ِّق َ
ِ
آمنَّا بذلك ك ّله ،وأي َقنَّا أن كلاًّ م ْن عندهَّ ،
وأن حممدً ا عبدُ ُه
خاتم األنبياء،
املصطفى ونَبِ ُّيه املجتبى ورسول ُه املرتَىض ،وأنه
َ
ِ
رب العاملني ،وكل
األتقياء ،وس� ِّيدُ املرس�لني.
وإما ُم
وحبيب ِّ
ُ
دعوى النبوة بعده َف َغ ٌّي وهوى.
باحلق واهلدى
الو َرى ّ
وهو املبعوث إىل عا ّمة اجل ّن وكافة َ

والضياء.
وبالنُّور ّ

وإن القرآن كال ُم اهلل ،منه َبدَ ا بال كيفية قولاً  ،وأنز َله عىل

رس�وله َو ْح ًيا ،وصدَّ َق� ُه املؤمنون عىل ذلك ح ًّق�ا ،وأيقنوا أنه
كالم اهلل تع�اىل باحلقيقة ،ليس بمخل�وق ككالم الربية ،فمن

س�معه فزع�م أنَّه كالم البشر فقد كف�ر ،وقد ذ ّم�ه اهلل َو َعا َبه
وأوعده بسقر حيث قال تعاىلَ  :سأ ُ ْص ِلي ِه َس َقر[ المدثر،]26 :74 ،
ْ

َ

ْ

ْ
ٰ
ش[ المدثر:74 ،
ل الب رَ ِ
فلام أوعد اهلل بس�قر ملن قالِ  :إن َه َذا ِإ ّ اَل قَ�و ُ
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َ

قول ِ
خالق البرش ،وال ُيشبه َ
 ،]25علمنا وأيقنّا أنّه ُ
قول البرش.

وم�ن وصف اهلل بمعنى من مع�اين البرش فقد كفر ،فمن

أبصر ه�ذا اعترب ،وع�ن مثل قول الكف�ار انزج�ر ،وعلم أنَّه

بصفاته ليس كالبرش.

حق ألهل اجلنّ�ة بغري إحاطة وال كيفية كام َن َطق
والرؤية ّ
ٌ

ٌ

ْ
اضرة ِ 22إ ىَ ٰ
ظرة [23القيامة،
ل ربا نا ِ
كتاب ربنا :وجوهٌ يوم ِئ ٍذ ّنَ ِ
به ُ
ُ ُ

َ َ

َ

َ ّهَِ َ

َ

 ،]23 -22 :75وتفسيره عىل م�ا أراد اهلل تع�اىل َو َع ِل َم ُه ،وكل ما

هو
ج�اء يف ذلك من احلدي�ث الصحيح عن رس�ول اهلل َ ،ف َ
كام قال ،ومعناه عىل ما أراد ،ال نَدخل يف ذلك متأولني ِ
بآرائنا
ُ
ُ
ِ
وال متومهني بأهوائنا ،فإنه ما سلم يف دينه إلاّ من س َّلم هلل 
ور َّد ِع ْلم ما اشتبه عليه إىل عامله.
ولرسوله َ ،
وال تثب�ت َق�دَ ُم اإلسلام إلاّ  على  ظه�ر التَّس�ليم
ِ
�م ما ُحظِ َ�ر َعنه ِع ْل ُم�ه ،ومل يقنع
واالستسلامَ ،ف َم�ن را َم ع ْل َ
ْ
ِ
ال�ص التّوحيد ،وصايف
بالتس�ليم َف ْه ُم� ُهَ ،ح َجبه مرام ُه عن َخ
ِ
بين الكف�ر واإليامن،
فيتذبذب
املعرف�ة ،وصحي�ح اإليمان،
ُ
ِ
تائها،
واإلنكار،
والتصدي�ق والتكذيب ،واإلقرار
موسوس�ا ً
ً
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شاكًّا ال مؤمنًا مصد ًقا ،وال جاحدً ا مكذ ًبا.
ِ
ُ
السلام ملن اعتربها
اإليامن بالرؤية
يص�ح
وال
ُّ
ألهل دار ّ

ُ
تأوهل�ا بفه�م؛ إذ كان ُ
وتأويل
تأويل الرؤي�ة
منه�م بوه�م ،أو َّ
كل معنى يضاف إىل الربوب ّية؛ برتك التأويل ولزوم التس�ليم،
وعليه دين املسلمني.

زل ،ومل ُي ِص ِ
النفي والتش�بي َه َّ
ب التنزي َه؛ ّ
فإن
و َم ْن مل َي َتو َّق
َ
منعوت بنعوتِ
ربنا ّ
موصوف بصفات الوحدان ّية،
جل وعال
ٌ
ٌ
عن احلدودِ
الفردان ّي�ة ،ليس يف معناه أحدٌ من الرب ّي�ة ،وتعاىل ِ
ِ
ِ
ِ
اجلهات
واألدوات ،ال حتويه
واألركان واألعضاء
والغايات،
ُ
كس ِ
ائر ا ُمل ْبتَدَ عات.
ُّ
الست َ

بش ِ
واملعراج َح ٌّق ،وقد ُأرسي بالنبي  و ُعرج َ
�خصه يف
ُ
السماءُ ،ث َّم إىل َح ُ
يث شا َء اهللُ من ال ُعال ،و َأكر َم ُه اهلل
اليقظة إىل ّ
ْ

ك َذب الفُؤاد ما رأ َ ٰى[ النجم،
بام َش�اء،
َ
وأوحى إليه ما أوحى ما َ

َ

َ

َ ُ َ َ

ِ
اآلخرة واألوىل.
 ]11 :53فصلىّ اهلل عليه وس ّلم يف

حق.
واحلوض الذي أكرمه اهلل تعاىل به غيا ًثا ألمته ٌّ
ُ

َّ
والشفاع ُة التي ا َّد َخرها لهَ م َح ٌّق كَام ُروي يف األخبار.
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ُ
حق.
وذر َّيته ٌّ
وامليثاق الذي أخذه اهلل تعاىل من آدم ِّ
وق�د َع ِل�م اهللُ تع�اىل فيما مل يزل ع�دَ َد َم ْن ُ
يدخ ُ�ل اجلنة،
يدخل النار جمُ ل ًة واح�دةً ،فال يزداد يف ذلك الع ِ
ُ
دد
وع�دد من
َ
َ
ْق�ص منْ ُه ،وكذل�ك أف َعالهَ م فيام علم منه�م َأن يفعلوه،
وال َين ُ
رس ملا خلق له.
وك ٌُّل ُم َي ٌ
ِ
ِ
ُ
والس�عيدُ َم� ْن َس�عدَ بقض�اء اهلل،
واألعمال باخلواتي�مّ ،
ِ
ِ
والشقي َم ْن َشق َي بقضاء اهللِ.
ُّ
ِ
و َأ ُ
رس اهللِ تعاىل يف خلق�ه ،مل ي َّطلع عىل ذلك
ص�ل الق�در ُّ

والتعم ُق والنّظر يف ذلك ذريع ُة
نبي ُم ْر َس�ل،
ّ
َم َل ٌك ُم َق َّر ٌب وال ٌّ
اخلذالن ،وس َّلم ِ
ِ
احلذر
فاحلذر كل
احلرمان ،و َدرج ُة ال ُّطغيان،
َ
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
كرا ووسوس� ًة؛ ّ
فإن اهلل تع�اىل طوى ع ْل َم
نظرا وف ً
م� ْن َذل�كً ،
ال َق�دَ ر ع�ن أنامه ،وهناهم ع�ن َمرامه كام قال تع�اىل يف كتابه:
ْ

ون[ األنبي�اء ]23 :21 ،فمن سأل :مل
ل ي ْس�أل عما يفعل وهْ ي ْس�أل
اَ ُ َ ُ َ ّ َ َ َ ُ َ مُ ُ َ ُ َ
ِ
ِ
الكتاب كان من
الكتاب ،و َم ْن َر َّد ُحك َْم
فع�ل؟ فقد َر َّد ُحك َْم
الكافرين.
ِ
ن�و ٌر قل ُبه من أولياء اهلل
تاج إليه َم ْن هو ُم َّ
فه�ذه جمُ لة ما يحَ ُ
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ألن ِ
تع�اىل ،وهي درج�ة الراس�خني يف ِ
الع ْلم؛ ّ
الع ْل�م ِع ْلامن:
َّ
وعل�م يف ِ
عل�م يف ِ
فإنكار العل ِم
اخللق مفقو ٌد،
اخللق موجود،
ُ
ٌ
ٌ
ِ
ِ
كفر ،وال يثبت اإليامن إلاّ 
ُفر ،وا ّدعاء العل ِم املفقود ٌ
املوجود ك ٌ
لب العلم املفقودِ.
ِ
ِ
ب َق ُبول العلم املوجود ،وت َْرك َط ِ
ونؤم�ن بالل�وح والقل�م ،وبجمي ِع م�ا فيه َق�دْ ُرقم ،فلو
ٍ
على يشء كتبه اهلل تع�اىل ِ
فيه أن�ه كائ ٌن
اخلل�ق ك ُّله�م
اجتم�ع
ُ
ُ
ٍ
كائ�ن مل ْ يقدروا عليه .ول�و اجتمعوا ك ّلهم عىل
غري
ليجعل�وه َ
ٍ
ف
يشء مل يكتبه اهلل تعاىل فيه ليجعلوه كائنًا مل يقدروا عليهَ ،ج َّ
ِ
القيام�ة .وما أخطأ العب�دَ مل ْ َي ُك ْن
بما ه َو كائ� ٌن إىل يو ِم
القل�م ُ
ُ
ِ
ليصي َبه ،وما أصا َبه مل يكن ل ُيخط َئه.
علم�ه يف ك ُِّل ٍ
وعلى العبد أن َي ْع َلم َّ
كائن
أن اهلل قد َس� َب َق ُ

ناقض
م�ن خلقه ،فق�دَّ َر ذلك
تقدي�را حمكماً مرب ًما ،لي�س فيه ٌ
ً
ِ
�ب ،وال ُم ٌ
ص ،وال زائدٌ  ،من
زي�ل ،وال ُمغيرِّ ٌ  ،وال ناق ٌ
وال ُمع ِّق ٌ
خلق�ه يف سماواته وأرضه ،وذل�ك من َعقد اإليمان و ُأصول
ِ
املعرف�ة ،واالعرتاف بتوحيد اهلل تعاىل وربوبيته ،كام قال تعاىل
ْ

يف كتابه... :وخلَ�ق ك ّ َل ْ
ش ٍء فَ َق َّد َره ُ َتق ِديرً ا[ الفرقان ،]2 :25 ،وقال
َ َ َ ُ يَ
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ْ
ْ ِ
ورا[ األحزابٌ ،]38 :33 ،
د ً
فويل
تعاىل ... :وك
ان أَم ُر اهلل َق َد ًرا ّ َمق ُ
َ َ َ
ملن ص�ار اهلل تعاىل يف ال َق ِ
ِ
للنظ�ر فيه قل ًبا
وأحرض
�در خصيماً ،
َ
ِ
رسا كتيماً وعاد بام
س�قيماً ؛ لقد
َ
التمس بومهه يف فحص الغيب ًّ
قال فيه أ َّفاكًا أثيماً .
ٍ
مس�تغن عن العرش وما
حق ،وهو
والع�رش
والكريس ٌّ
ُّ
ٍ
دونهٌ ،
بكل يشء فوقه ،وقد َأعجز عن اإلحاطة خل َقه.
حميط

ونق�ول :إن اهلل اتخّ�ذ إبراهي�م خليلاً  ،وك َّلم اهلل موس�ى

تكليماً  ،إيامنًا وتصدي ًقا وتسليماً .

ِ
والكتب ا ُملن َْزلة عىل املرسلني،
ونؤم ُن باملالئكة والنَّب ِّيني،

احلق املبني.
ونشهدُ أهنم كانوا عىل ّ
ونُس�مي َ
مؤمنني ما داموا بام َجا َء به
مس�لمني
أهل ِق ْب َلتنا
َ
َ
النبي ُ معرتفني ،ول ُه بِ ِّ
كل ما قال ْ
رب ُم َصدِّ قني.
وأخ َ
ُّ
ُ
نجادل يف
وال نخوض يف اهلل ،وال نامري يف دين اهلل ،وال
ِ
الروح األمني،
رب العاملني ،ن ََز َل به
ُ
القرآن ،ونَش�هد َأ َّن ُه كال ُم ِّ
فعلمه سيد املرسلني حممدً ا  ،وهو كال ُم اهلل تعاىل ال يساويه

يَش ٌء من كَال ِم املخلوقني.
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وال ُ
نقول َ
نخالف مجاع َة املسلمني.
بخ ْل ِقه ،وال
ُ
ٍ
بذنب ما مل يستحله.
وال ُن َك ِّفر أحدً ا من أهل القبلة

ُ
ذنب مل�ن عمله ،ونرجو
وال
رض م�ع اإليامن ٌ
نق�ول :ال َي ُّ

للمحسنني من املؤمنني أن يعفو عنهم ويدخلوا اجلنة برمحته،
وال نأم ُن عليهم ،وال نش�هدُ هلم باجلَنَّة ،ونس�تغفر ملس�يئهم،

ونخاف عليهم ،وال ُن َقنِّ ُطهم.
ُ
ِ
ُ
احلق
واألمن واإلياس َينقالن عن م َّلة اإلسالم،
وسبيل ّ
القب ِ
ِ ِ
لة.
بينهام
ألهل ْ
ِ
ِ
ِ
اإليامن إلاّ بجحود ما أدخله فيه.
خيرج العبدَ م َن
وال ُ
ُ
َّصديق باجلَنَان.
واإليامن هو اإلقرار بال ِّلسان ،والت
ُ
ِ
ومجيع ما َص َّح عن رس�ول اهلل  م َن الشرَّ ْ ِع والبيان ُك ُّله
َ
َح ٌّق.
ُ
ُ
والتفاضل بينَهم:
واإليامن واحدٌ  ،و َأه ُله يف أصله سواء،
ِ
باخلشية والتقى ،وخمالفة اهلوى ،ومالزمة األوىل.
وأكرمه�م عن�د اهلل
الرمح�ن،
ُ
واملؤمن�ون ك ُّله�م أولي�ا ُء ّ

وأتبعهم للقرآن.
أطو ُعهم
ُ
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اإليامن ب�اهلل ،ومالئكتِه ،وكتبِهِ ،
ُ
ُ
ورس�له،
واإليمان :هو
وح ِ
والي�و ِم اآلخ�ر ،وال َق�دَ ِر ِ
لوه و ُم ِّ�ره ،من اهلل
خيره وشرَ ِّ ه ُ
بين َأ ٍ
حد م ْن
نفرق َ
تع�اىل ،ونح�ن مؤمنون بذل�ك ك ِّل�ه ،وال ّ
رسله ،ونصد ُقهم ك َّلهم عىل ما جاءوا به.
ِ
ُ
الكبائ�ر من أمة حمم�د  يف النّ�ار ال يخَ ْ ُلدون إذا
وأه�ل

موح�دون  -وإن مل يكونوا تائبين -بعد أن لقوا
مات�وا وه�م ّ
ِ
وحكمهْ :
إن شاء غفر هلم
اهلل عارفني مؤمنني؛ وهم يف مشيئته ُ
ْ
وعفا عنهم بفضله ،كام ذكر  يف كتابه... :ويغ ِفر ما دون
َ ُ َ
َ َ
ُ

وإن شاء ّ
ذ َ ٰلِ َك لِ َمن ي َ َشاء[ ...النساءْ .]48 :4 ،
عذهبم يف النّار بعدله،
ُ
ثم خيرجهم منها برمحته وش�فاعة الش�افعني من أهل طاعته،
ث�م يبعثهم إىل جنت�ه ،وذلك بأن اهلل تعاىل ت�ولىّ أهل معرفته،
ومل جيع ْلهم يف الدّ ارين كأهل ُنك َْرته ،الذين خابوا من هدايته،

ومل ينالوا من واليته.
به.

ال َّلهم يا ويل اإلسالم ِ
وأهله ،ث ِّبتنا عىل اإلسالم حتى نلقاك

كل بر وفاجر من أهل ِ
الق ْب َلة ،وعىل
ونرى َّ
الصلاَ ة َخ ْلف ّ َ ٍّ
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نارا ،وال نشهدُ
َم ْن مات منهم ،وال ُنن ِْز ُل أحدً ا منهم َجنَّ ًة وال ً
ٍ
برشك وال ٍ
ٍ
بنفاق م�ا مل يظهر منهم يش ٌء من
بكف�ر وال
عليه�م
رسائرهم إىل اهلل تعاىل.
ذلك ،ون ََذ ُر
ُ

السيف عىل أحد من أمة حممد  إلاّ من وجب
وال نرى ّ

السيف.
عليه ّ
ِ
ِ
اخل�روج عىل َأئ َّمتن�ا ووالة ِ
أمورنا وإن جاروا،
وال نرى
َ

وال ندع�و عليهم ،وال ننزع ي�دً ا من طاعتهم ،ونرى طاعتهم
ٍ
بمعصي�ة ،وندعو هلم
م�ن طاعة اهلل  فريض�ة ،ما مل َي ْأ ُمروا

بالصالح واملعافاة.
َّ

الس�نَّـ َة واجلامع� َة ،ونجتن�ب الش�ذو َذ واخلالف
و َنت ُ
َّب�ع ُّ
ِ
ُح�ب أهل العدل واألمان�ة ،ونبغض َ
أهل اجلور
وال ُف ْر َق�ة ،ون ُّ
ِ
واخليانة ،ونقول :اهلل أعلم فيام اشتبه علينا ع ْلمه.
الس�فر واحلرض ،كام جاء يف
ونرى املس�ح عىل اخلُ َّفني يف َّ

األثر.

واحل�ج واجله�ا ُد ماضيان م�ع أويل األمر من املس�لمني،
ُّ
ِ
الس�اعة ،ال يبط ُلهما يشء وال
ِّبره�م
وفاجره�م ،إىل قي�ام ّ
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ينقضهام.
ُ

ونؤم� ُن بالك�رام الكاتبينّ ،
ف�إن اهلل ق�د جعله�م علينا

حافظني.

ونؤم�ن بملك امل�وت ،امل�وكَّل بقب�ض أرواح العاملني،

وبع�ذاب القرب ملن كان له أهلاً  ،وس�ؤال ُمنكر ونكري يف قربه

عن ر ّبه ودينه ونبيه ،عىل ما جاءت به األخبار عن رسول اهلل
 ،وع�ن الصحابة -رض�وان اهلل عليهم -والقرب روض ٌة من
رياض اجلنّة ،أو حفر ٌة من ُح َف ِر النريان.
ونؤم�ن بالب ِ
ِ
عث وج�زاء األعامل يوم القيام�ة ،وال َع ْرض
ُ َ
واحلس�اب ،وقراءة الكتاب ،والثواب والعقاب ،والرصاط،
وامليزان.

واجلنَّ� ُة والنّار خملوقتان ،ال تفنيان أب�دً ا وال تبيدان؛ َّ
وإن

اهلل تع�اىل خلق اجلنّة والنّار قبل اخلَ ْل�ق وخلق هلام أهلاً َ ،ف َم ْن
ش�اء منهم إىل اجلنّة فضلاً منه ،ومن ش�اء منهم إىل النّار عدلاً 
وكل ُ
منهٌّ ،
وصائر إىل ما ُخلق له.
يعمل ملا قد فرغ له،
ٌ
واخلري َّ
والش ُّـر مقدَّ ران عىل العباد.
ُ
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جي�ب هب�ا الفعل م�ن نح�و التوفيق
واالس�تطاع ُة الت�ي
ُ

ال�ذي ال جيوز أن ُيوص�ف املخلوق به فهي م�ع الفعل ،وأ ّما
االس�تطاع ُة من جه�ة الص ِ
ح�ة والوس� ِع والت ِ
َّمكن وسلامة
ّ
اآلالت فه�ي َ
اخلط�اب ،وهو كام قال
قبل الفعل ،وهبا يتع َّل ُق
ُ
ْ

هلل َنف ًسا ِإ ّاَل ُو ْس َع َها[ ...البقرة.]286 :2 ،
تعاىل  :اَل ي ُ َك ِّل ُف ا ُ
ٍ
ُ
وكسب من العباد.
وأفعال العباد هي خلق اهلل

ومل يك ِّل ْف ُه�م اهلل تع�اىل إلاّ ما يطيقون ،وال   ُيطيق�ون إلاّ ما

وه َو تفسري« :ال َ
حول وال قوة إلاّ باهلل» ،نقول :ال حيل َة
َك َّلفهمُ ،
ِ
ٍ
ٍ
حتول ألحد ،عن معصي�ة اهللِ إلاّ 
ألح�د ،وال حرك َة ألح�د وال ّ
طاعة اهلل وال ّث ِ
ِ
ٍ
ِ
بات عليها إلاّ 
ألحد عىل إقامة
قو َة
بمعونة اهللِ ،وال ّ
بتوفيق اهلل.
ٍ
ِ
ِ
ُّ
وكل يشء جي�ري بمش�يئة اهلل تع�اىل وعلم�ه وقضائ�ه
ِ
ِ
املش�يئات ك ّله�ا ،وعكس�ت إرادته
وق�دره ،غلب�ت مش�يئتُه

قض�اؤه َ
احليل ك َّلها ،يفعل ما يش�اء
وغل�ب
اإلرادات ك ّله�ا،
ُ
َ
ٍ
وتنزه عن
وحْي�نْ ّ ،
وه�و غري ظامل أب�دً ا  تقدَّ س عن كل س�وء َ
ْ
كل ٍ
عيب َ
وشينْ لاَ ي ْسأل عما يفعل وهْ ي ْسأل
ون[ األنبياء.]23 :21 ،
ُ َ ُ َ ّ َ َ َ ُ َ مُ ُ َ ُ َ
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ِ
ِ
ِ
لألم�وات ،واهلل
األحي�اء وصدقاتهِ�م منفع�ة
دع�اء
ويف

تعاىل يستجيب الدّ عوات ،ويقيض احلاجات.
كل ٍ
 يشء ،وال ِ
مل�ك َّ
و َي ُ
يملكُ�ه يشء ،وال غنى عن اهلل تعاىل
طرف َة عني ،ومن اس�تغنى عن اهلل طرفة عني فقد كفر وصار  من
أهل احلَ ِ
ني.
ٍ
كأحد من الورى.
واهلل يغضب ويرىض ،ال

ونحب أصحاب رس�ول اهلل  ،وال نُفرط يف حب ٍ
أحد
ّ
ُّ
ِّ
ٍ
ِ
منه�م ،وال نترب ُأ م ْن َأحد منهم ،ونُبغض من يبغضهم ،وبغري
وح ُّبه�م دين وإيامن
اخلير يذكرهم ،وال نذكُره�م إلاّ بخريُ ،

وبغضهم كُفر ونفاق وطغيان.
وإحسان،
ُ

ُثبت اخلالف َة بعد رسول اهلل َّ أولاً أليب ٍ
الصديق
ون ُ
بكر ّ
ِ
لعمر ِ
بن اخلطاب
 ،تَفضيًل�اً له وتَقديماً عىل جمَ يع األُمةُ ،ث َّم َ

ث�م ل ُع َ
لعيل بن أيب طال�ب  ،وهم اخللفا ُء
ّ ،
ثمان ُ ،ث َّم ِّ
الراشدون ،واألئم ُة املهد ُّيون.
ّ
وإن العرش َة الذين سماّ هم رسول اهلل  وبشرَّ هم باجلنّة؛
نش�هدُ هلم باجلن َِّة عىل ما َش ِ
ُ
احلق،
�هدَ هلم
رسول اهلل  وقو ُله ّ
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َو ُه�م :أب�و ٍ
ُ
والزبري،
وعلي ،وطلح� ُة،
وعثامن،
وعم�ر،
بكر،
ُ
ُ
ٌّ
الر ِ
محن بن ع�وف ،وأب�و عبيدة ب ُن
وس�عدٌ  ،وس�عيدٌ  ،وعب�دُ ّ

اجلراح ،وهو أمني هذه األ ّمة ،ريض اهلل عنهم أمجعني.
ِ
َ
أصحاب رسول اهلل  وأزواجه
القول يف
و َم ْن أحس� َن
ِ
كل ِر ْج ٍ
ال ّطاه�رات من كل ٍ
وذرياته املقدّ سين من ّ
س؛
دنس،

فقد برىء من النّفاق.
ِ
الس�ابقني ومن َب ْعدَ ُه�م من التّابعني
الس�لف من ّ
وعلام ُء ّ
 أه�ل ِواألث�ر ،وأهل الفق�ه والنَّ َظ ِ
ِ
�ر -ال ُي ْذكَرون إلاّ 
اخلري
ٍ
هو عىل ِ
السبيل.
باجلميل ،و َم ْن َذك ََر ُهم بِ ُسوء َف َ
غري ّ
نفض ُل أحدً ا من األولياء عىل ٍ
أحد من األنبياء عليهم
وال ّ
ُ
أفضل من مجيع األولياء.
نبي واحدٌ
السالم ،ونقولٌّ :
ّ

�ح عن الثق�ات من
وص َّ
ونؤم� ُن بما ج�اء م�ن كراماهت�مَ ،

رواياهتم.

الدج�ال ،ونزول
الس�اعة م�ن :خروج ّ
ونؤمن بأرشاط ّ
عيسى بن مريم من الس ِ
امء.
ّ
ِ
ونؤم�ن بطل�وع ّ
الش�مس م�ن َم ْغرهب�ا ،وخ�روج دا ّب�ة
ِ
األرض من موضعها.
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عرا ًفا ،وال َمن يدَّ عي ش�ي ًئا خيالف
وال ن َُصدِّ ُق كاهنًا وال ّ
ِ
األمة.
والسنّة وإمجاع
الكتاب ُّ
ونرى اجلامع َة ح ًّقا وصوا ًبا ،وال ُفرق َة َز ْي ًغا و َع َذا ًبا.
ودين اهللِ يف الس ِ
ِ
واألرض واحدٌ  ،وهو دي ُن اإلسالم،
امء
ُ
ّ
إْ

ال ْس اَلم ُ[ ...آل عمران،]19 :3 ،
ادل
قال اهلل تعاىل  :إن ِ
ند اهللِ ِ
ين ِع َ
ِ َّ ّ َ
إْ

ال ْس اَل َم ِدينًا[ ...المائدة،]3 :5 ،
وقال تعاىل :
ك ُم ِ
يت لَ
ُ
...و َر ِض ُ
َ
ِ
والتعطيل ،وبني ِ
ِ
ِ
اجلرب
التشبيه
والتقصري ،وبني
الغلو
وهو بني ِّ
وال َقدَ ِر ،وبني األَمن واإلياس.

اهرا وباطنً�ا ،ونح ُن َب َـرآ ٌء إىل اهلل
فه�ذا دينُنا واعتقا ُدنا َظ ً

ف الذي ذكرناه وبينَّاه.
تعاىل من ك ُِّل من خا َل َ

ت�م لنا به،
ونس�أل اهلل تع�اىل أن ُيث ِّبتن�ا على اإليمان ،ويخَ َ
ِ
ِ
واآلراء املتفر ِ
قة ،واملذاهب
األهواء املختلف�ة،
و َي ْع ِص َمنا م�ن
ِّ
ِ
ِ
واجلربي�ة،
واجلهمي�ة،
الر ِد َّي�ة ،مث�ل :املش� ِّبهة ،واملعتزل�ة،
َّ
ِ
ِ
الس�نَّـ َة واجلامع َة،
وال َقدَ ري�ة،
وغريه�م م�ن الذي�ن خالف�وا ُّ
الضالل� َة ،ونح�ن منه�م َبرآء وه�م عندن�ا ُضلاَّ ٌل
وحالف�وا َّ
وأردياء ،وباهلل ِ
الع ْصمة والتّوفيق.
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َ تْن َ ْ ة � َّ
ْ
�و�هر� ا �لت��وِ�
حي��د
�م��� ج��
�� � � ا ن ا ���� ّ ن ا ��ل�� �قّ ا �نّ
لب� ر ه� � ل دِ�ي � ل�� ي�

نبذة عن النَّاظم
بره�ان الدي�ن إبراهيم بن إبراهيم بن حس�ن اللق�اين ،أبو

األمداد  املالكي.

ع�املٌ  فاض�ل من علامء عرصه ،نس�بته إىل قري�ة لقانة من

قرى مرص.

ل�ه مصنَّف�ات عدي�دة منه�ا :كت�اب هبج�ة املحاف�ل يف

التعريف برواة الشمائل ،وحاشية عىل خمترص خليل ،وقضاء
الوطر يف نزه�ة النظر ،ومنظومته يف العقائد املسّم�اّ ة «جوهرة

التوحيد» ،وهي من أشهر مؤ ّلفاته وعليها رشوح عديدة.

تويف الشيخ اللقاين وهو عائدٌ من احلَ ّج عند العقبة «أيلة»

سنة 1041هـ1631 /م ودفن فيها.

29

َمت ُْن َج ْوهرة التَّوحيد

حل���م���دُ هللِ َع�ل�ى  ِص�لاتِ ِ
��ه  
ا َ ْ
َعـ َلــى نَبـي َجــا َء بِال َتو ِح ِ
يـد
ْ
ٍّ
ِ
ِ
َف ْأ ْر َش�دَ ا َ
خل ْل�قَ لد ْي ِ
�ن احل�قِّ
�ـل رب ِ
ِ
ـــه
ـب ُلر ْس ِ َ ِّ
محُ مــدُ العاق ْ
ِ
ِ
الدي�ن
بأص�ل
فالعل�م
وبع�دُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
�ن ال َّت ْط ِو ِ
يل َك َّل�ت اهل َم ْم
�ن م َ
لك ْ
ِ
ه����ذ ِه ُأ ْر ُج�����وزَ ٌة َلق َّْب ُتها
َو

�ل�ام اهللِ َم��ع َص�لاتِ ِ
��ه
��م َس ُ
ْ
ُث َّ
الدين َع ِن ال َتو ِح ِ
يد
َو َق ْد َخال
ُ
ْ
���ديِ ِ
��ف ِ
بِ��س��ي ِ
لحقِّ
��ه َو َه ْ
���ه لِ َ
َ ْ
��زبِ��هِ
ِ
ِ
ِ
ِ
��ح��ب��ه وح ْ
وآلِ����ه َ
وص ْ
حي��ت��اج لل َّتبي ِ
ني
���م
ُ
محُ َ��� َّت ٌ

�ول ن ِ
هلل أر ُج�و يف القَب ِ
َافع�ا
وا َ ْ
ُ

َف ُ
�ن ُك ِّل َ
�ف شرَ ْ ع� ًا َو َج َب�ا
�ك ُّل َم ْ
ِ
هللِ
واجل���ائ���زَ وا ُمل��م��ت��نِ�� َع��ا
ـ�ل َم ْن َق َّلــدَ فـي ال َّت ِوحي ِ
إ ْذ ُك ُّ
ـد
ْ

�ض الق َْومِ يحَ ِْك�ي ا ُ
خل ْل َفا
 َف ِف ْي ِه َب ْع ُ
َفق َ
َ�و ِل الغَ ِ
ير
َ�ال إنْ  يجَ ْ� ِز ْم بق ْ
واج� ِزم َ
ب�أنَّ َأو ً
ال مِ َّم�ا يجَ ِ ْ�ب
ْ ْ
ِ
ِ
�ر إىل َنفْس َ
�م ا ْن َتق ِ
�ل
�ك ُث َّ
فان ُْظ ْ
بدي�ع ِ
ِ
َـج ْ ِ
ت ِ
احل َكمِ
ـ�د بِ�ه ُص ْن َع� ًا ْ َ
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ِ
َف َص ِ ِ
�ز ْم
�ار ُم َل َت َ
َ
�ار ف ْي�ه االخت َص ُ
ِ
ِ
�د َّ
هذب ُته�ا
�ر َة ال َّت ْوح ْي�د َق ْ
َج ْو َه َ
اب َط ِ
بهِ َ ا ُم ِر ْيد ًا يف الث ََّو ِ
ام َعا
َ
جبا
َع َل ْيه أنْ َي ْع ِر َف َما َق ْد َو َ
��ل ِ
ْ��ل ذا لِ��رس ِ
ِ
ِ
وم��ث َ
فاستمعا
��ه
ُ ْ
��ن تَ��ر ِد ِ
ُ��ه ملْ يخَ ُ ِ
ي��د
إي�َم�اَ ن ُ
ْ��ل م ْ ْ
و َب ْع ُض ُه ْم َحقَّق ِف ْي ِه َ
الكشْ َفا
الضيرْ ِ
َك َفى َوإالَّ لمَ ْ َي َ��ز ْل يف َّ
وفي ِه ُخ ْل ٌف ُم ْن َت ِص ْب
َم ْع ِر َف ٌة
ْ
ِ
السفْل
ـم
ل َ
لعالمَ ِ ُ
الع ْل ِو ِّي ُث َّ
ُّ
ب��ه َق َ ِ
َل ِك ْن ِ
��ي ُ
العدَ ِم
��ل َ
��ام َدل ْ

وك ُُّل م�ا ج�ازَ َع َلي ِ
�ه ال َع�دَ ُم
ْ
َ
اإليمـ�ان بالتصـدَّ ِ
ُ
يـ�ق
�ـر
و ُف ِّس َ

َحي ُل ِ
ِ
ِ
الق�دَ ُم
َع َلي�ه َق ْط َع� ًا َي ْس�ت ْ
ُّط�ق ِ
�ف بالت َّْح ِ
قيق
في�ه اخلُ ْل ُ
والن ُ

َف ِق ْي َ�ل شرَ ْ ٌط كال َع َم ْ�ل وق ْي�ل ْبل
ِم�� َث ُ
وال��ص�لا ُة
��ج
َّ
��ال ه��ذا احلَ ُّ
ِ
اإلي�مان
���ت ز َي���اد ُة
���ح ْ
َو ُر ِّج َ
ِ
ِ
و َن ْق ُصـ� ُه بنقصهــ�ا َوق ْي َ
ــ�ل ال
واج�ب ل�ه الوج�ود ِ
والق�دَ ْم
ُ
َف ِ ٌ ُ
ُ
��ن��ال ال�� َع��د ُم
و َأن���� ُه َ لمِ���ا َي
ِقيا ُمــــ ُه بالنَّ ْف ِ
ــس َو ْحـدَ انِ َّيـــ ْه
َعن ِضدٍّ َأو َش�ب ٍه شرَ ِ ي ٍ
�ك ُم ْط َل َقا
ْ
َ
ْ

َش ْط ٌر واإلسال َم َأشرْ َ َح َّن بال َع َم ْل
ك��ذا الصيا ُم ف��ا ْد ِر وال��زَّ كَ��ا ُة

ِ
ب�ما ت ِ
اإلن��س��ان
َ��زي��دُ ط��اع�� ُة
ف ك ََذا َقدْ ن ُِقال
َو ِق ْي َل ال ُخ ْل َ

ك َ
اب بال َعدَ ْم
َ��ذا َب َقا ٌء ال ُي َش ُ
��ره��ان ه��ذا ِ
ال��ق��دَ ُم
خمالف ُب
ٌ
ُ َ
ِ
وص���ا ُف��� ُه َس��ن�� َّي�� ْه
ُم��ن��زَّ ه�� ًا َأ َ
ِ ٍ
واألص ِد َقا
الو َلدْ
ْ
َو َوال��د ك ََذا َ
ِ
�ت
والر َض�ا كما  َث َب ْ
َأ ْم َ�ر ًا َوع ْلَم�اَ ً ِّ

��ر ْت
َو ُق����دْ َر ٌة َإرا َد ٌة َوغَ��ا َي َ
َو ِع ْل ُم� ُه وال ُي ُ
�ب
ق�ال ُم ْكت ََس ْ

ب
الر َي ْ
فا ْت َب ْع َسبِ َيل احلَ ِّق وا ْط َر ِح ِّ
الس ْم ُع
ثم ال َبصرَ ْ بِذي َأتانا َّ
َّ

�م ُع
الس ْ
حياتُ� ُه كَ�ذا ا ْل�كال ُم َّ
ٌ
َف ْ
�ف
ه�ل ل�ه
إدراك ْأو ال ُخ ْل ُ

ف
الو ْق ُ
��ح فيه َ
وعندَ ق��و ٍم َص َّ
ِ
صير م�ا َي َش�ا ُيري�دُ
َس�م ٌع َب ٌ
ال�ذ ِ
�ت ب َغْي�رْ ِ أو بِ َعْي�نْ ِ َّ
ات
َل ْي َس ْ
ِ
بِلا  َتن ِ
�ت
َاه�ي مـ�ا بِــ�ه تع َّل َق ْ

َلي�م
ق�ادر ُمري�دُ
ٌ
�ي ع ٌ
َح ٌّ
ال�ذ ِ
�ات َّ
ات
�م ِص َف ُ
�م ُث َّ
ُم َت َك ِّل ٌ
ِ
فقــ�در ٌة بِ ُم ْمك ٍ
ــ�ت
ــ�ن َت َع َّل َق ْ
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ِ
ذي
�ب لهَ�ا َوم ْث ُل ْ
َو َو ْح�دَ ًة َأ ْو ِج ْ
ِ
وعَ�م َأ ْي َض� ًا ِ
�ع
واج َب� ًا وا ُمل ْمتَن ْ
َّ
ِ
ٍ
َوك ُُّل َم ْو ُج�ود َأن ْ
�م ِع بِ� ْه
للس ْ
�ط َّ
ِع ْل� ٍم ِ
�ت
ه�ذ ِه كََم�اَ  َث َب ْ
َو َغْي�رْ ُ
ِ
ِ
�ـمـاؤُ ُه ال َعظ ْي َم� ْه
َوعنْـدَ نَـ�ا َأ ْس َ
ْ ِ
اسَم�اَ ُه ت َْو ِقيف َّي� ْه
ير َأ َّن ْ
واخت َ
�م الت َّْش�بِيها
وك ُُّل ن ٍّ
َ�ص َأ ْو َه َ
ِ
ـ�ر َ
آن َأ ْي كَـ َ
ال َمــ� ْه
َونَ�زِّ ه ال ُق ْ
ُـ�ل نَ�ص لِلحـ�دُ ِ
وث َدالَّ
َفك ُّ
ُ
ٍّ
َح ُيل ِض�دُّ ِذي الص َف ِ
ويس�ت ِ
�ات
ِّ
ََْ
ِ
ِ
َو َجائ�زٌ فـ�ي َح ِّقـ�ه َم�ا َأ ْم َكنَ�ا
�ق لِعب ِ
ِ
�د ِه َو َم�ا ع َِم ْ
ـ�ل
َف َخال ٌ َ ْ
ِ ِ
ـمـ� ْن َأرا َد ُب ْعــ�دَ ُه
َو َخ�اذ ٌل ل َ
الس�ع ْي ِد ِعنْ�دَ ُه يف األزَ ِل
َف ْ
�وزُ َّ
ِ ِ
ِ
�ب ُك ِّل َف�ا
َوعنْدَ نَ�ا لل َع ْب�د ك َْس ٌ
�ور ًا وال ْ
اختِ َي�ارا
 َف َل ْي َ
�س جَم ْـ ُب َ
ِ
�إن ُيث ْبنَ�ا َفبِ َم ْح ِ
�ض ال َف ْض ِ
َف ْ
�ل

والع ْلم ِ
ِ
لك ْن ع ََّم ِذ ْي
َإرا َد ٌة
ُ
ِ
وم ْث ُ
ـع
ـــل َذا كـال ُمـــ ُه َف ْلنَتَّبِ ْ

َ�ذا ال َبَص�رَ ْ إِ ْد َراكُ� ُه إِ ْن َ
ك َ
قي�ل بِ ْه
�ت
ث�م احلي�ا ُة م�ا بَِش�يَ ْ َت َع َّل َق ْ
َُّ

��ات ذاتِ ِ
ك َ
���ه َق ِد ْي َم ْه
َ��ذا ِص�� َف ُ
ِ
َ
الس ْم ِع َّي ْه
الص َف ُ
ات ْ
كذا ِّ
فاح َفظ َّ
ور ْم َتن ِْزهيا
َأ ِّو ْل�� ُه َأو َف ِّ
��و ْضُ ،

ِ
ع ِ
واح َ
��ذ ِر انتِقا َم ْه
َن احلُ��دُ ْوث ْ
احمْ ِ ْ�ل عََل�ىَ ال َّل ْف ِ
ظ ا َّلذي َق�دْ َدالَّ
اجله ِ
يف ح ِّق ِ
�ه كالك ِ
�ات
َ�ون يف ِ َ
ْ
َ

�ه ِ
إجي�اد ًا اعْدَ ام� ًا كَرزْ ِق ِ
الغنَ�ى
َ
َ
َ
��ق َ
 لمِ�� ْن َأ َرا َد ْ
أن َي ِص ْل
��و ِّف ٌ
ُم َ
 لمِ
َوم��ن ِ
ْ��ج��زٌ َ�� ْن َأ َرا َد َوعْ���دَ ُه
ُ
ِ
ِ
كَ��ذا َّ
��م لمَ ْ َينتَق ِل
الشق ُّي ُث َّ
بِ ِه و ِ
لك ْن لمَ ْ َي ُك ْن ُمؤَ ِّثر ًا َف ْل َت ْع ِرفا
َ
ــل ْ ِ
ال َي ْف َع ُ
ــس كُــ ً
يــارا
َو َل ْي َ
اخت َ
عــذ ْب َفبِ َم ْح ِ
وإن ُي ِّ
ْ
ـض ال َعـدْ ِل
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لاح ِ
�م َّ
�ب
واج ُ
الص َ
إن َّ
َو َقو ُل ُ
ـه ْ

عليـ�ه زُ ور م�ا َع َلي ِ
�ه ِ
�ب
واج ُ
ْ
ٌ َ
ِ
َو ِش� ْب َههــا َفحــ�اذ ِر ا ُمل َحــ�اال

ـ�ر باأل ْب َص ِ
َو ِمنْــ� ُه ْ
ـ�ار
أن ُينْ َظ َ
لِلمؤْ ِمنيـ�ن إ ْذ بِ ِ
�ت
جائــ�زْ ُع ِّل َق ْ
َ
ِ
الر ْس ِ
َو ِمنْ� ُه ْإر َس ُ
�ل
�ال جمَ ْي� ِع ُّ
َل ِك� ْن بِ َ
�ذا إ ْي َمـا ُننَ�ا َقـ�دْ َو َج َب�ا
َو َو ِ
�م اال َمـانـَ ْه
اج ٌ
ب فـ�ي َح ِّق ِه ْ
َو ِم ْث َ
ـ�ل ذا َت ْب ِليغ ُُه�م َ
 لمِ�ا َأتَـ�وا
ِ
�م كَاألَك ِ
ْـ�ل
َو َجائ�زٌ فـ�ي َح ِّق ِه ْ
وج ِام�ع معنَ�ى ا َّل ِ
�ذي َت َق َّ�ر َرا
َ ٌ َْ

�ف وال ان ِ
لا َكي ٍ
ِ
ْح َص ِ
�ار
لك� ْن بِ َ ْ
ه َ ِ
لم ْخت ِ
َـت
َـار ُدنْـ َيـ�ا َث َبت ْ
َ
ـ�ذا ول ُ

ـ�م َي َ�ر ْوا إيال َم� ُه األ ْط َف�اال
أ َل ْ
ـ�ق َّ
�ـر
وجائـ�زٌ عَل ْيـ�ه َخ ْل ُ
َ
الش ِّ
َو َو ِ
����ب إي�مانُ��نَ��ا ب��ال�� َق��دَ ِر
اج
ٌ

واخلَيرْ ِ
وج ْه ِل ال ُك ْف ِر
كاإلسال ِم َ
ْ
َوبال َق َضـا ك ََمـا َأتَى فـي اخلَبــ َِر

وب َب ْل بِ َم ْح ِ
َف َ
ض ال َف ْض ِل
ال ُو ُج َ
�م ق�دْ َل ِعبِ�ا
�و َى َق ْ
َف�دَ ْع َه َ
�و ٍم بهِ ِ ْ
ِ
ِ
�ف َل� ُه ال َف َطانَ� ْه
�م َوض ْ
َوصدْ ُق ُه ْ
ويس�ت ِ
َح ْي ُل ِضدُّ ه�ا كَما  َر َو ْوا
ََْ
ِ
ِ
ِ
وكَ��اجل�َم�اَ ِع للن َِّسا يف احل ِّ
��ل

اإلسلا ِم فا ْط َ�ر ِح املِ َ�را
َش َ
�ها َدتَا ْ
�و َر َق�ي يف اخلَْي�رْ ِ َأعَْل�ىَ  َع َق َب ْه
َو َل ْ

ـ�و ٌة ُم ْكت ََس� َبـ ْه
ـ�م َتكُـ� ْن ُن ُب َّ
َو َل ْ
َب ْ�ل َذ َ
اك َف ْض ُ�ل اهللِ ُيؤْ تِ ْي�ه َ
ِ لمِ� ْن
�ق عََل�ىَ اإل ْط ِ
َو َأ ْف َض ُ�ل اخلَ ْل ِ
لاق

ِ
ـ�ب املِنَـ� ْن
َي َش�ا ُء َج َّ�ل اهللُ َواه ُ
الش�ـ َق ِ
ـ�ل ع ِ
نَبِ ُّيـنَـ�ا َف ِم ْ
َـ�ن ِّ
ـاق

�وم َف َّص ُل�وا إذ َف َّض ُل�وا
ه�ذا َو َق ْ

�ض ك ٍُّل َب ْع َض� ُه َق�دْ َي ْف ُض ُ�ل
َو َب ْع ُ

وبعدَ ه�م م ِ
الئكَ� ْه ِذي ال َف ْض ِ
�ل
ََْ ُ ْ َ

واألَنبِ َي�ا َي ُل ْونَـ� ُه فـ�ي ال َف ْض ِ
�ل
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ِ
ِ
َـر َمـ�ا
با ُمل ْعجـ�زَ ات ُأ ِّيـ�دُ وا َتك ُّ
ُ
َـمـماَ 
وخ َّ
ص َخْي�رْ ُ اخلَ ْل ِق َأ ْن َقدْ ت َّ
�ـرعُـ ُه ال ُين َْس ُ
�ـخ
بِ ْع َثـتُـ� ُه َف َش ْ
ِ
ونَس ُ ِ
�ع
�خ ُه لَش�رَ ْ ِع َغْي�رْ ِ ه َو َق ْ
َ ْ
ِ
ِ
�ض شرَ ْ ع�ه بال َب ْع ِ
�خ َب ْع ِ
ون َْس ُ
ض
ِ
ِ
ُ���ر ْر
و ُم�� ْع��ج��زاتُ�� ُه كَ��ث�ير ٌة غ َ
واج ِ
�ز ْم بِ ِم ْع َر ِ
اج النَّب�ي كام َر َووا
ْ

َو ِع ْص َمـ� َة ال َب ِ
�ار ِي ل�ك ٍُّل َحتَِّمَ
���ه ا ِ
بِ ِ
َ��م�َمَ
جل��م َ
��ي��ع َر ُّب��نَ��ا وع َّ
َ
بِ�� َغ�ْي�رْ ِ ِه َحتَّى ال��زَّ َم ُ
��ان ُين َْس ُخ

َح ْت ً
َـ�ع
ما َأ َذ َّل اهللُ َم� ْن َل� ُه َمـن ْ
ِ
َ�ض
َأ ِج�زْ َو َم�ا يف َذا َل� ُه م� ْن غ ِّ
ِ
ِ
منه�ا كَال ُم اهلل ُم ْعج�زُ ال َبَش�رَ ْ
وبرئَــن لِ ِ
عـائ َشـ ْه مِمَّــا َر َمــوا
ِّ ْ
ِ
��ع َ
 لمِ��� ْن تَبِ ْع
��ي َف��تَ��ابِ ٌ
َف��تَ��ابِ��ع ْ
�ل ِ
�م يف ال َف ْض ِ
كاخلال َف� ْه
و َأ ْم ُر ُه ْ
ِ
��ت مَتَ��ا ُم ال َعشرَ ْه
��م ِس ٌّ
ع��دَّ هُ ُت ْ
�د فبيع ِ
فأه�ل ُأح ٍ
�ة الر ْض ِ
�وان
َْ َ
ُ ْ
ِّ
ه�ذا ويف َتعيينِ ِه�م َق ِ
�ف
�د اخت ُِل ْ
ْ
ْ
ِ
ْ
ب دا َء احلَ َسدْ
واجتَن ْ
إن ُخ ْض َت فيه ْ
ِ
�م ُه�دَ ا ُة األُ َّم� ْه
ك�ذا أب�و القاس ْ

ِ
اس�ت َِم ْع
َ
وص ْح ُب ُه َخْي�رْ ُ ال ُق ُرون َف ْ
ِ
��م َم�� ْن ُوليِّ َ اخلال َف ْه
َو َخ�ْي�رْ ُ ُه ْ
ِ
ِ
���ر َر ْه
 َيل ْي ِه ُم َق ْ
���و ٌم ك���را ٌم َب َ
فأه ُ�ل َب�دْ ٍر العظي� ِم َّ
الش ْ�أ ِن
ْ
َ
ف
والس
�م ن ََّص ًا ع ُِر ْ
�ابقون َف ْض ُل ُه ْ
َّ

َو َأ ِّو ِل الت َ
�ـاج َـر الــذي َو َر ْد
َّـش ُ
ِ
ٌ
��م�� ْه
وس
��ائ��ر األئ َّ
ُ
وم��ال��ك َ
ِ
ِ
َف َو ِ
�م
�ب َت ْقلي�دُ َحْب�رْ ٍ م ُ
اج ٌ
نه ُ
وأ ْثبِـتَــن ل َ ِ
َـرا َمـــ ْه
ْ
َ
أل ْولـ َيــا الك َ
ِ
َوعنْــدَ نـا َّ
ــع
أن الـدُّ عــا َء َينْ َف ُ

َ�ذا حكَ�ى ال َق�وم بِ َل ْف ٍ
�ظ ُي ْف َه ُم
ك َ َ
ْ ُ
َو َم� ْن َن َفاه�ا َفانْبِ َ
�ذ ْن كال َمـ� ْه
ِ
ِ
�م ُع
كما م� َن ال ُق ْ�رآن َوعْ�دَ ًا ُي ْس َ
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ُـ�ل َعب ٍ
ـ�د َحافِ ُظ َ
�ون ُو ِّك ُل�وا
بِك ِّ ْ
ِم� ْن َأ ْم ِ
�ر ِه َش� ْي َئ ًا َف َع ْل ول�و َذ ِه ْل
َفح ِ
اس ِ
�س و َق ِّل ْ�ل اال َمال
�ب النَّ ْف َ
َ
ِ
َو َو ِ
ب��امل��وت
�����ب إي�مانُ��نَ��ا
اج
ٌ
ــت بِ ُع ْم ِ
ــر ِه َمــ ْن ُي ْقت ُ
َـل
َو َم ِّي ٌ

وكاتِ َ
ب�ون ِخْي�رْ َ ٌة َل� ْن يهُ ْ ِمل�وا
ِ
املر ْض كما ن ُِق ْل
حتَّى األنينَ يف َ
��ر َّب َم�� ْن َج��دَّ أل ْم ٍ
��ر َو َصال
َف ُ
�ول ا َملو ِ
ت
و َي ْقبِ ُ
ال�ر ْو َح َر ُس ُ ْ
�ض ُّ
ــر هــذا َباطِ ٌـل ال ُي ْق َب ُ
ــل
َو َغ ْي ُ
ف
اهاال َّل ْذ   ع ُِر ْ
السبكي َب َق َ
واس َت ْظ َه َر ُّ
ْ

َوفيِ  َفنَا النَّ ْف ِ
س َلدَ ى النَّ ْف ِخ ْ
ف
اخت ُِل ْ
ب َّ
كالر ِ
وح َل ِك ْن َص َّح َحا
الذن ْ
َج ُ
ع ْ
َب ُّ
ٌ
هال�ك ق�دْ َخ َّص ُصوا
وك ُُّل يَش ٍء

ِ
��ح��ا
�َل�ىَ و َو َّض َ
ا ُمل����زَ ُّين ل�� ْل��بِ َ
�ب َ لمِ�ا َق�دْ  لخَ َّ ُّصوا
ع ُُمو َم� ُه فا ْط ُل ْ
ِ
ِ
الش�ار ِع َلك� ْن ُو ِجدَ ا
َ�ص ِم� َن
ن ٌّ

ال�ر ْو ِح إ ْذ ما َو َر َدا
وال خَت ْ
ُ�ض يف ُّ
�ك ِه�ي ص�ور ٌة كاجلس ِ
َلمِالِ ٍ
�د
ََ
َ ُ َ
وح و ِ
لك� ْن َق َّر ُروا
كال�ر ِ َ
والع ْق ُ�ل ُّ

الس�ن َِد
َف َح ْس� ُب َك الن ُّ
َّ�ص هب�ذا َّ
فِي ِ
�ه ِخال َف� ًا فا ْن ُظ َ�ر ْن ما َفَّس�رَّ ُ وا
ْ
واج�ب َكبع ِ
ِ
�ث احلَْش�رْ ِ
نَع ْي ُم� ُه ِ ْ َ ْ
ي�ل عَ� ْن َت ْف ِر ِ
عَ� ْن عَ�دَ ٍم َو ِق َ
ي�ق

اب ال َقـْب�رْ ِ
ـ�م ع َ
َـ�ذ ُ
ُس�ؤَ ا ُلنَـا ُث َّ
ِ
َو ُق ْ�ل ُي َع�ا ُد ِ
�م بالت َّْحق ِ
ي�ق
اجل ْس ُ

لك�ن َذا ِ
ين ِ
محَ َْض ِ
لاف ُخ َّصا
اخل ُ
ْ
ِ
�والن
وفـ�ي إعَ�ا َد ِة ال َع َ�ر ْض َق
ِ ِ
�اب
ويف الزَّ َم� ْن َق�والن واحل َس ُ
�يئـات ِعنْـــ�دَ ُه باملِـ ْث ِ
ــ�ل
فالس
ُ
َّ

باألَنْبِ َي�ا و َمـ� ْن عليهـ�م ن َُّص�ا
ِ
ــــان
ــت إعــا َد ُة األع َي
ور ِّج َح ْ
ُ
ِ
��اب
��ق و َم��ا يف َح ٍّ
َح ٌّ
��ق ْارت�� َي ُ
ِ
�ت بال َف ْض ِل
�نات ُض ْوع َف ْ
واحلَ َس ُ
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ِ
وباجتِن ٍ ِ
ــر
َ ْ
ـ�ر ُت ْغ َف ُ
َـ�اب للكـ َبـائ ْ
املوقفِ
واليوم االَ ِخ�ر ُثـم هو ُل ِ
ُ َّ َ ْ
َ ُ
ِ
ِ
َو َو ِ
�ب َأ ْخ ُ
الص ُح َفا
�ذ الع َب�اد ُّ
اج ٌ
ِ
الـ�وزْ ُن واملِيـ�زَ ُ
ان
َوم ْث ُ�ل َهـ�ذا َ
اط ِ
ك�ذا الِّص�رِّ ُ
�ف
فالع َب�ا ُد خُم ِْتل ْ
�م
ث�م ال َق َل ُ
يس َّ
وال َع ْ�ر ُش والك ْ
ُ�ر ُّ
ُ
الح��تِ ٍ
اإلي�مان
��ي��اج َوبهِ َ���ا
ال ْ
ِ
جلنَّ� ْه
َّ�ار َح ٌّ
�ق ُأوج�دَ ْت كا َ
والن ُ
والش ِ
�ع ِ
�ود للس ِ
دارا ُخ ُل ٍ
يد َّ
�ق ْي
َّ
َ َ
ض َخ ِ
�و ِ
الر ْس ِ
�ل
إيام ُننَ�ا بِ َح ْ
ير ُّ

ِ
الو ُض�و ُي َك ِّف ُ�ر
َصغَائ ٌ�ر َو َج�ا ُ
�ع ِ
ف يا ر ِحيم واس ِ
ف
َح ٌّ
�ق َف َخ ِّف ْ َ ٌ ْ
كََم�اَ  ِم�ن ال ُق ِ
�رآن ن ََّص� ًا ع ُِر َف�ا
َ
ْـ�ب ِ
ُ
ْيــ�ان
أو األع
ُـ�وزَ ُن ال ُكت ُ
َفت ْ

مرور ُهــم َفسـالِـم ومنْت ِ
ــف
َـل ْ
ٌ َ ُ
ُُ ُ ْ َ
ِ
والكَاتِ ُب َ
َ�م
�ون ال ّل ُ
�وح ك ٌُّل حك ُ
ْ��س ُ
��ب َع َل َ
��ان
يجَ ِ ْ
يك أيهَّ��ا اإلن َ

��اح ٍ
���ل لجِ ِ
ِ
��د ذي ِجنَّ ْه
ف�لا  مَت ْ َ
ُم�� َع َّ
��ه�َم�اَ  َب ِق ْي
��ذ ٌب ُمنَ َّع ٌم َم ْ
ْ�م كََم�اَ  َق�دْ َجا َءنَ�ا يف النَّ ْق ِ
�ل
َحت ٌ
ِ
ِ
�م َو ُق ْ�ل ُي َ
�ذا ُد َم� ْن َطغَوا
بِ َع ْهده ْ
محُ َ��م ٍ
��د ُم�� َق��دَّ م�� ًا ال مَتْ��نَ�� ِع
َّ
األخبارِ
َي ْش� َف ْع كما  َق�دْ ج�ا َء يف ْ
ِ
ب��ال��وزْ ِر
فال ُن َك ِّف ْر ُم��ؤْ ِم��نَ�� ًا
ف���أم���ره م��� َف���و ٌض لِ��رب ِ
��ه
َ ِّ
َّ
ْ ُُ ُ

َين ُ
�وا ٌم َو َف�وا
َ�ال شرُ ْ ب� ًا من� ُه أ ْق َ
َو َو ِ
ـ�ب َش�ـ َفـاعَـ ُة ا ُملش�ـ َّف ِع
اج ٌ
األخ َي ِ
َو َغْي�رْ ُ ُه ِم� ْن ُم ْرتََض�ىَ  ْ
�ار
�ران غِي�رِ  ال ُك ْف ِ
إ ْذ َج�ا َء ُغ ْف ُ
ـ�ر
�ت ومل يتُ�ب ِم�ن َذنْبِ ِ
�ه
َو َم� ْن َي ُم ْ
َ ْ ْ
ِ
َو َو ِ
يب َب ْع ٍ
َب
ض ْار َتك ْ
�ب َت ْعذ ُ
اج ٌ
ب باحلي ِ
�ف َش ِ
�اة
َو ِص ْ
�ه ْيدَ
احل�ر ِ َ َ
ْ

َ��ب
ك��ب�ير ًة ث��م اخل��ل��و ُد جُم ْ��تَ��ن ْ
و ِرزْ ُق�ه ِم�ن م ْش�تَهى اجلن ِ
َّ�ات
ُ ْ ُ َ
َ
َ
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وال�رزْ ُق ِعنْ�دَ ال َقو ِم ما بِ ِ
�ه ا ْنت ُِف ْع
ْ
ِّ

َ
وقي�ل ال َب ْ�ل َم�ا ُم ِل ْك وم�ا اتُّبِ ْع

َ
احلـلال فا ْع َل َمـ�ا
فيرزُ ُق اهللُ
يف االكْتِ َس ِ
�اب والت ََّوك ِ
ُّل ْ
ف
اخت ُِل ْ
ِ
املوج�و ُد
ه�و
ُ
وعنْدَ ن�ا الَّش�يَّ ُء َ
ٍ
ـ�ر
ُو ُج�و ُد يَشء عينُ� ُه واجلَ ْ
ـو َه ُ
الذنُ�وب ِعنْدَ نَ�ا ِقس�م ِ
�م ُّ
ـان
ُ
ْ َ
ُث َّ
ِ
َ�اب ِ
�ب يف احل ِ
�ال
واج ٌ
منْ� ُه ا َملـت ُ
َ
َل ِك� ْن يجُ َ �دِّ ْد ت َْو َب� ًة َ
ف
 لمِ�ا ا ْقَت�رَ َ ْ
َو ِح ْف ُظ ِد ْي ٍن ُث َّم َن ْف ٍ
�ب
س َم ْال ن ََس ْ
 لمِ
ور ًة َج َح�دْ
َو َم� ْن َ ْع ُل�و ٍم ضرَ ُ َ
ِ
�ذا َم� ْن َن َف�ى ُ
وم ْث ُ�ل َه َ
 لمِ ْج َم� ِع
ِ
�ب إم�ا ٍم عَـ�دْ ِل
�ب ن َْص ُ
وواج ٌ

املـكــر ْو َه وا ُمل َح َّـر َمـا
ــرزُ ُق
ُ
َو َي ْ
والر ِ
ف
اج ُح ال َّت ْف ِص ُيل َح ْس َبـماَ ع ُِر ْ
َّ
ِ
ِ
ـ�ت فـي اخلَ�ار ِج ا َمل ْو ُجـو ُد
َو َثاب ٌ
ِ
ِ
ال َف ْ�ر ُد َح�اد ٌ
َ�ر
ث عنْدَ ن�ا ال ُينْك ُ
ِ
�ي�ر ٌة ف��ال�� َّث��ان
�ي�ر ٌة كَ���بِ َ
َص���غ َ

للح ِ
�اض ْ
�ال
وال انْتِ َق َ
إن َي ُع�دْ َ
�ول ر ْأهي�م َق ِ
ويف ال َق ُب ِ
�د ْ
ف
اخ َت َل ْ
َ ُ ْ
ِ
ِ
ب
وم ْث ُل َها َع ْق ٌل وع ْر ٌض َقدْ َو َج ْ
ِم� ْن ِد ْينِنَ�ا ُي ْقت ُ
�س َحدْ
َ�ل ُك ْفر ًا َل ْي َ
ِ
ـمـ ِع
اسـتَبـ َ
َاح كالـزِّ نَـا فلت َْس َ
أو ْ

بالشرَّ ْ ِع فا ْع َل ْم ال بِ ُح ْك ِم ال َع ْق ِل
���ر ِه ا ُملبِ ِ
َ���ز ْغ عَ�� ْن َأ ْم ِ
َف�لا  ت ِ
ني
فال َّلــ� ُه َيك ِْفينَـ�ا َأ َذا ُه َو ْحـ�دَ ُه
َو َل ْي َس ُي ْعزَ ْل ْ
إن ُأ ِز َيل َو ْص ُف ُه
ِ
ِ
وغ�� ْي�� َب�� ًة َ
��ي��م�� ْه
وخ ْ
��ص�� َل�� ًة َذم َ
وكاملِــ�ر ِاء واجلـ�دَ ْل فا ْعت َِم ِ
ــد
َ
َ

�س ُركْن� ًا ُي ْع َت َق�دْ يف الدِّ ْي ِ
�ن
َف َل ْي َ
إِالَّ بِ ُك ْف ٍ
ــ�ر فانْبِ َ
َـهـ�دَ ُه
ـ�ذ َّن ع ْ
بِغ ِ
َير َه َ
ص ُفـ� ُه
ـ�ذا ال ُي َب ُ
ـ�اح رَ ْ
ِ
ِ
ٍ
يم� ْه
واجتَن ْ
َو ْأ ُم ْ�ر بِ ُع ْ�رف ْ
�ب نَم َ
والك ِ ود ِاء احلس ِ
ِ
كال ُع ْج ِ
�د
�ب ْب�رْ َ
ََ
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وكُ�ن كََم�اَ  َ ِ
�ار اخلَ ْل ِ
�ق
ْ
كان خ َي ُ
ف
َف�ك ُُّل َخْي�رْ ٍ يف ا ِّت َب�ا ِع َم ْن َس� َل ْ

ِ
ح ِل َ ِ
ـ�ق
لح ِّ
يـ�ف ح ْلــ� ٍم تَابع� ًا ل َ
َ
ِ
�ف
وك ُُّل شرَ ٍّ يف ا ْبت�دَ ا ِع َم� ْن َخ َل ْ
�ح
ي�ح ا ْف َع ْ�ل َو َد ْع م�ا لمَ ْ ُي َب ْ
فما  ُأبِ َ
وجانِ ِ
�ب البِدْ عَ� َة مِمَّ� ْن َخ َل َف�ا
َ
ِ
ِ
ِ
�لاص
��م يف اخلَ
ال��ر َي��اء ُث َّ
م�� َن ِّ
ِ
هل��ؤالء َق��دْ غ ََوى
َو َم�� ْن َي ِم ْل
ِعنْ�دَ الس�ؤَ ِ
ال ُم ْط ِل َق� ًا ُح َّجتَن�ا
ُّ
ِ
ِ
ْ
��م
��راح ُ
��ي َدأ ُب���� ُه ا َمل َ
عَ�َل�ىَ نَ��ب ٍّ
ِ
ِ
ِ
وتَابِــ ٍع لِن َْه ِجــه مــ ْن ُأ َّمـتــ ْه

�ح
َّب�ي َق�دْ َر َج ْ
وك ُُّل َه�دْ ٍي للن ِّ
ِ
ـ�ح مِم َّ ْن َس� َل َفـا
الصـال َ
َفـتَـابِـ� ِع َّ

ِ
ه�ذا و َأ ْر ُج�و اهللَ يف ْ
لاص
اإلخ
ِم� َن ِ
يِ واهل َ َوى
�م َن ْفِس�
الرجي ِم ُث َّ
َّ
وأر ُج�و اهللَ َأ ْن َي ْمن ََحنَ�ا
ه�ذا ْ
ِ
�م
�م َّ
والسلا ُم الدَّ ائ ُ
الصلا ُة َّ
ُث َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ���م���د َوآل�����ه وع�ْت�رْ َ ت��� ْه
محُ َّ
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�
َ�ع�� ْ�َ�د �ةُ ا ن َ�ع َ��س�ا ��
قِ ي �ب � كِر
ا ��ل�َ � َ ُة �ُ َ ُة
ع�ي��د � ا�ل�م ْر�� �د � »
« قِ
�شِ

نبذة عن املؤ ِّلف
حل َس�ن بن
حممد بن ا َ
الر محن ب�ن ّ
الش�يخ اإلم�ام عب�د َّ

هبة اهلل ،فخر الدين ابن عس�اكر ،أبو منصور.

الش�افع ّية َّ
ش�يخ ّ
بالش�ام ،ولد س�نة 550هـ1155/م،

وتف َّقه بدمش�ق عىل علامئه�ا وأخذ احلديث ع�ن َع ِّمه احلافظ

أيب القاس�م ابن عس�اكر مؤ ِّلف تاريخ دمشق .وحدث بمكَّة
حلا،
ودرس يف مدارسها .وكان إما ًما ،صا ً
ودمش�ق والقدس ّ

عاب�دً ا ،ور ًع�ا كثري ِّ
الذك�ر .وله مؤ َّلف�ات يف الفقه ،واحلديث

وغريمها ،منها «كتاب األربعني يف مناقب أ ّمهات املؤمنني».

ت�ويف اإلم�ام اب�ن عس�اكر يف الع�ارش م�ن رج�ب س�نة

620هـ1223/م.
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َ
��
عق� ْ��د�ةُ ا ن َ�ع َ��س�ا
�
�
�
ي �ب � كِر

على كل مك َّل ٍ
َ
ّ
ف
جي�ب
وإي�اك ،أن�ه
اعل�مْ ،أرش�دَ نا اهلل
ُ
خل�ق العامل بأ ِ هِ
ِ
َّ
وج�ل واحدٌ يف ُملكه،
عز
أن
َ
يعل�م أن اهلل َّ
َ سرْ
َ
ِ
َ
واألرض
والسموات
والعرش
فيل،
َ
ال ُع ْل َّ
والكريسَّ ،
وي ُّ
َّ
والس َّ
وما فيهام وما بينهام.
مقهورون ب ُقدرتِ ِه ،ال تتح�ر ُك ذر ٌة إلاَّ بإذنِهِ،
ِ
اخلالئق
مجي�ع
ُ
َّ َّ
َ َ
ِ
لي�س مع ُه ُمد ّب ٌر يف اخلَ ِ
ٌ
حي قيو ٌم  ...اَل
لق ،وال
َ
رشيك يف ا ُمللكٌّ ،
ْ
ْ
ٌ
ْ
ْ ٌ
الش َه َاد ِة...
ب َو ّ َ
ذه ُ ِس�نَة َو اَل َنوم [ ...البقرةَ ... ، ]255 :2 ،عالِ ُم ال َغي ِ
َتأخُ ُ

[األنع�ام 73 :6 ،وغيرها من الس�ور] ... ،ل ي ْخف ٰى عل ْي� ِه ْ
ال ْر ِض و اَل يِف
شءٌ يِف أَْ
اَ َ َ َ َ يَ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
الس
ط
ب َوال َبح ِر ۚ َو َما تَس�قُ ُ
َ�ما ِء[ آل عم�رانَ ... ،]5 :3 ،و َيعلَ ُم َما يِف ال رَ ِ ّ
ّ َ
ْ
ْ
�ب و اَل يابِ ٍس
ال ْر ِض و اَل رط
ِمن ورقة إ ّ اَل يعلمها ول
ات أَْ
ح ّ َب ٍة يِف ظُل ُ َم ِ
َ َ َ ٍ ِ َ َ ُ َ َ اَ َ
ٍ َ َ
َ َ
ْ
ك ّل ْ
ين [ األنع�ام ...  .]59 :6 ،أ
ش ٍء ِعل ًما 
ِإ ّ اَل يِف ِ
ح َ
ك ٍ
تَ�اب ّ ُم ِب ٍ
اط ِب� ُ ِ يَ
َ َ
ْ
ْ
َ�ددًا [ الج�ن   ،]28 :72 ،
[الطلاق... ،]12 :65 ،وأَحص ٰ
َ�ى كُ ّ َل يَش ٍء ع َ
َ
ٌ
قادر عىل ما يشا ُء،
يد [ البروج / 16 :85 ،هودٌ ،]107 :11 ،
 فَ ّ َعال لِّ َما ي ُ ِر ُ

احلكم والقضا ُء ،ول ُه
العز والبقا ُء ،ول ُه
ل�ه ا ُمل ْل ُك وال َغناء ،وله ُّ
ُ
مانع ملا أعطىُ ،
يفعل
دافع ملا قىض ،وال َ
األسما ُء احلس�نى ،ال َ
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لك ِه ما يريدُ  ،وحيكم يف ِ
يف م ِ
خلقه بام يشا ُء.
ُ
ُ
ُ

حق ،وال
ال يرج�و ثوا ًب�ا ،وال
خي�اف عقا ًبا ،ليس علي�ه ٌّ
ُ
ٍ
ِ
وكل نِ ٍ
وكل نقم�ة منه ٌ
فضل ُّ
عمة من ُه ٌ
حك�مُّ ،
عدل  ،اَل
علي�ه
ٌ
ْ
ي ْسأل عما يفعل وهْ ي ْسأل
ون[ األنبياء.]23 :21 ،
ُ َ ُ َ ّ َ َ َ ُ َ مُ ُ َ ُ َ
موج�و ٌد قبل اخلَ ْل ِق ،ليس له َق ْب ٌل وال َب ْعدٌ  ،وال ٌ
فوق وال

خلف ،وال ٌّ
ٌ
كل وال
شمال ،وال أما ٌم وال
مني وال
ٌ
ٌ
حتت ،وال َي ٌ
بع�ض .وال ُ
كان وال أي َن َ
يقال :متى َ
كيف كان ،وال
كان ،وال َ
ٌ
ِ
َ
َ
بالزمان وال
األك�وان ،ود َّبر
ك�و َن
الزم�ان ،ال يتق َّي�دُ
م�كانَّ ،
ٌ
ش�أن عن ش�أن ،وال يلح ُق ُه
�ص بامل�كان ،وال يش�غ ُل ُه
يتخص ُ
َّ
ِ
ِ
بالذه�ن ،وال ُ
وه�م ،وال يكتَن ُف� ُه ٌ
يتمثل
ص
عقل ،وال
يتخص ُ
َّ
ٌ
ِ
ِ
العقل ،ال
�ف يف
يف
َص�و ُر يف الوه ِم ،وال يتك َّي ُ
النف�س ،وال ُيت َّ

تَلح ُق�ه األوه�ام واألف�كار... ،ل ْي�س كم ْثِل�ِ ْ
َ�ميع
شءٌ ۖ وهو الس
ُ
ُ
ُ
َ َ َ ِ هِ يَ
َ َُ ّ ِ ُ
ْ
ال َب ِصري ُ[ الشورى.]11 :42 ،
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َ تْنُ ا ���َ � ْ ة ا �� ن��ََّ � َّ�ة
�م��� ل قِع�ي��د� ل �� فِس�ي��

نبذة عن املؤ ِّلف
اإلم�ام نجم الدين عمر بن حممد بن أمحد بن إسماعيل،

أبو حفص النَّسفي.

فقيه حنف�ي وعامل بالتفسير واألدب والتاري�خ ،ولد يف

نس�ف ،وإليها ُين َْسب ،س�نة 461هـ1068 /م ،وكان يل ّقب
بـ« :مفتي الثقلني».

ت�رك مؤ َّلف�ات عديدة قي�ل إهنا نح�و مئة كت�اب ،منها:

كت�اب التيسير يف التفسير ،وكت�اب نظم اجلام�ع الصغري يف
الفقه احلنفي ،وكتاب األكمل األطول.

تويف بسمرقند سنة 537هـ1142 /م ،وهو غري النَّسفي

املفرس :عبد اهلل بن أمحد.
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َ تْنُ ا ���َ � ة ا �� ن��ََّ � َّ�ة
�س�ي��
�م��� ل قِع�ي��د� ل � فِ

ِ
ِ
قال َأ ُ
َ
لم ِبــها
ه�ل احلَ ِّقَ :ح ُ
قائق األش�يـاء ثابِتَــ� ٌة ،والع ُ
ِّـق خالف ًا للسوفِس�طائية .وأس�ـباب ِ
للخ ِ
العـلـ� ِم َ
لق
ُمتَحقـ ٌ
ُ
ّ
ُ ْ
ِ
الصادق ،وال َعقل.
ـب َّ
َثالث ٌة :احلَ ُّ
ليم ُة ،واخلَ رَ ُ
الس َ
واس َّ
ـمَّ ،
مع ،وال َب َص ُـرَّ ،
والذوق
ـواس
الس ُ
ٌ
فاحلَ ُّ
والش ُّ
خـمسَّ :
ِ
ٍ
ِ
ف َعلىَ  َما ُوض َعت هـي
اسة منـها يـو َق ُ
وال َّل ْم ُّ
ـس ،وبك ُِّل َح َّ
له.
ِ
ِ
ـب ا ُملـتَواتر،
واخلَبـ َُـر َّ
الصــاد ُق عـىل نَو َعنيَ :أ َحدمها اخلَ رَ ُ
ِ
ؤهم
تص�و ُر تَـوا ُط ُ
ـب الثــَّابِت عىل ألس�نَة َق�و ٍم ال ُي َّ
وه�و اخلَ رَ ُ
ِ
ِ
عـلى الك ِ
وه�و م ِ
الضـ�روري ،كالعل ِم
َ�ذب،
�ب للعل�م َّ
وج ٌ
َ ُ
ِ
با ُمل ِ
األزمنَ�ة ا َمل ِ
اض َية وال ُبل�دَ ان الن ِّائية .وال ّثاين:
ل�وك اخلالِ َية يف
خرب الرسول املؤ ّيد باملعجزة ،وهو يوجب العلم االستداليل،
ّ
والعل�م ال ّثابت به يضاهي العل�م ال ّثابت بالرضورة يف التيقن
وال ّثبات.

وأ ّما ُ
العقل :فهو سبب للعلم أيض ًا ،وما ثبت منه بالبداهة

فه�و رضوري ،كالعل�م ّ
ب�أن كل يشء أعظم م�ن ُج ْزئه .وما
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يب .واإلهلام ليس من أس�باب
ثبت باالس�تدالل فه�و اكتس�ا ّ
بصحة الشيّ ء عند أهل احلَ ّق.
املعرفة
ّ
ِ
ِ
أج َزائ�ه محُ ْدَ ٌ
ث؛ إذ هو أعي�ان وأعراض،
وال َع�المَ بجمي ِع ْ
فاألعي�ان م�ا له قيا ٌم بذات�ه ،وهو إ ّما مركّب وهو اجلس�م ،أو

غري مركّ�ب كاجلوهر ،وهو اجلُزء الذي ال يتجزأ ،والعرض:
م�ا ال يقوم بذات�ه ،وحيدث يف األجس�ام واجلواهر ،كاأللوان

والروائح .
واألكوان وال ّطعوم ّ
ِ
واملح�د ُ
احلي،
ث للعامل هو اهلل تع�اىل ،الواحدُ ،
القدي�مُّ ،
ُ
البصيرّ ،
الش�ائي ،املري�د .لي�س
�ميع،
الق�ادر،
الس ُ
العلي�مّ ،
ُ
ُ
ُ
ٍ
ٍ
مصور ،وال حمدود ،وال
بعرض ،وال جس ٍم ،وال
جوهر ،وال َّ

رتك ٍ
ِّ�ب ،وال ُمتناه،
مع�دود ،وال متب ّع�ض ،وال
ّ
متجزئ وال ُم َ
وال يوص�ف باملاه ّي�ة ،وال بالكيف ّي�ة ،وال يتمكّ�ن يف م�كان،

وال جي�ري عليه زمان ،وال يش�بهه يشء ،وال خيرج عن علمه

وقدرته يشء .وله صفات أزل ّية قائمة بذاته تعاىل ،وهي ال هو
والسمع،
وال غريه .وهي :العلم ،وال ُقدرة ،واحلياة،
ّ
والقوةّ ،
والبرص ،واإلرادة ،واملش�يئة ،والفعل ،والتّخليق ،والرتزيق،
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وال�كالم ،وه�و متك ّلم بكال ٍم ه�و صفة له ،أزل ّي�ة ،ليس من
للس�كوت
جن�س احل�روف واألص�وات ،وهو صف�ة منافية ّ
واآلفة ،واهلل تعاىل متك ّلم هبا آمر ٍ
ناه خمرب.
ٌ
والق�رآن ـ كالم اهلل تع�اىل ـ غري خملوق ،وهو مكتوب يف

مصاحفنا ،حمفوظ يف قلوبنا ،مقروء بألس�نتنا ،مسموع بآذاننا،

ٍّ
غير حال فيه�ا .والتكوي�ن صفة أزل ّي�ة ،وهو تكوين�ه للعالمَ 

املكون عندنا.
ول�كل جزء من أجزائه وقت وجوده وهو غري ّ
واإلرادة صفة هلل تعاىل قائمة بذاته تعاىل .ورؤية اهلل جائزة يف

السمعي بإجياب رؤية
العقل وواجبة بالنّقلَ ،و َقد َو َر َد الدليل ّ
املؤمنين اهلل تع�اىل يف دار اآلخرة ،فُي�رُ ى ال يف مكان وال عىل
ٍ
الرائي
جهة من مقا َبلة أو اتّصال ُش�عا ٍع أو ثبوت مس�افة بني ّ

وبني اهلل تعاىل.

واهلل تع�اىل خال�ق ألفع�ال العب�اد ،م�ن :الكف�ر واإليامن
ِ
وحكْمه
وال ّطاع�ة والع ْصي�ان ،وه�ي كلها بإرادت�ه ومش�يئته ُ
وقض ّيته وتقديره.

أيضا :ومَ�ا كان اهلل ليض ّ َل ق ْو ًما ب ْعد إ ْذ هَ�داهْ
بَي
وقال ً
ح ّ َت ٰى ي ُ ّ
َ َ ِ
َ َ ُِ ُ ِ َ
نَِ
َ مُ َ
َ
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ون[ ...التوبة .]115 :9 ،وللعباد أفع�ال اختيار ّية ُيثا ُبون
له ما يتق
َ مُ ّ َ َ ّ َ ُ َ

َ
والقبيح
حل َس� ُن منها برض�اء اهلل تعاىل،
هبا
ُ
ويعاقبون عليها .وا َ
منها ليس برضائه .واالستطاعة مع الفعل ،وهي حقيقة القدر ُة
التي يكون هبا الفعل ،ويقع هذا االس�م عىل سلامة األسباب

وصحة التّكليف تعتمدُ هذه االستطاعة.
واآلالت واجلوارح،
َّ
ف العبدُ بام ليس يف ِو ْسعه .وما يوجدُ من األمل يف
وال يك ّل ُ
ٍ
الزجاج عقب
إنس�ان،
املرضوب عقب رضب
واالنكسار يف ّ
ُ
ِ
ٍ
كسر إنس�انّ ،
للعبد يف
ن�ع
كل ذل�ك خمل�وق هلل تع�اىل ،ال ُص َ

ختليق�ه .واملقتول م ّيت بأجله ،وا َملوت قائم بامل ِّيت ،خملوق هلل

ُ
واألجل واحد.
تعاىل ،ال صنع للعبد فيه ختلي ًقا وال اكتس�ا ًبا،
رزقٌّ ،
واحلرام ٌ
وكل يستويف رزق نفسه حالالً  كان أو حرام ًا،

يتصور أن ال يأكل إنسان رزقه أو يأكل غريه رزقه.
وال
ّ

واهلل تعاىل ُّ
يضل من يشاء وهيدي من يشاء .وما هو األصلح

للعب�د فليس بواجب عىل اهلل تع�اىل .وعذاب القرب للكافرين
وتنعيم أهل ال ّطاعة يف القرب بام يعلمه
ولبعض عصاة املؤمنني،
ُ

ونكير ثابت بالدّ الئل الس�مع ّية.
اهلل ويري�ده ،وس�ؤال منكر
ٌ
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حق،
حق ،والس�ؤال ّ
حق ،والكتاب ّ
حق ،وال�وزن ّ
والبع�ث ّ

حق،
حق ،والنّ�ار ّ
ح�ق ،واجلنّ�ة ّ
ح�ق ،والصرِّ اط ّ
واحل�وض ّ
ومه�ا خملوقت�ان اآلن باقيت�ان ،ال تفني�ان وال يفن�ى نعيمه�ا.
والكبرية ال خترج املؤمن من اإليامن ،وال تُدْ خ ُل ُه يف الكفر.

َ
شرك به ،ويغفر ما دون ذلك ملن يش�اء.
واهلل ال يغف�ر أن ُي

العقاب عىل الصغرية ،والعفو عن الكبرية إذا مل تكن عن
وجيوز
ُ
استحالل ،واالستحالل كفرّ .
للرسل واألخيار
والشفعة ثابتة ّ

ح�ق أهل الكبائر ،وأهل الكبائ�ر من املؤمنني ال خيلدون يف
يف ّ
النّار.

النب�ي ﷺ من عند اهلل
واإليمان ه�و التّصديق بام ج�اء به
ّ

تعاىل واإلقرار به.

أ ّم�ا األعامل فهي تتزايد يف نفس�ها ،واإليمان ال يزيد وال

ينق�ص .واإليمان واإلسلام واح�دٌ  .وإذا وج�د م�ن العبد
صح ل�ه أن يق�ول :أنا مؤم�ن ح ًّقا ،وال
التّصدي�ق واإلق�رار َّ

والس�عيد قد
ينبغ�ي أن يق�ول :أن�ا مؤم�ن إن ش�اء اهلل تعاىلّ .
يش�قى ،والش�قي ق�د يس�عد ،والتغيري يك�ون عىل الش�قاوة
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والس�عادة دون اإلس�عاد واإلش�قاء ،ومه�ا م�ن صف�ات اهلل
َّ

تعاىل ،وال تغيري عىل اهلل تعاىل وال عىل صفاته.
الرسل ِحكْم ٌة ،وقد أرسل اهلل تعاىل ُرس ً
ال من
ويف إرسال ّ
البرش إىل البرش مبشرّ ين ومنذرين ومبينني للنّاس ما حيتاجون
إليه م�ن أمور الدّ نيا والدّ ين .وأ ّيده�م باملعجزات النّاقضات
للعادة.

الصلاة
وأول األنبي�اء آدم ،وآخره�م حمم�د عليهما  ّ
ّ

والسلام ،وق�د روي بي�ان عدده�م يف بع�ض األحادي�ث،
ّ
واألوىل أن ال يقتصر عىل العدد يف التّس�مية؛ فقد قال تعاىل:
هْ

ْ

ْ

هْ

ْ

ْ

ْ

ْ
ك[ ...غافر:40 ،
ك و ِمنم َمن لَّم نقصص ع َلي َ
ِ ...منم َمن َقصصنا ع َلي َ
ُ ّ

َ

َ َ

َ

ُ ّ

َ

ُ

َ

 ،]78وال يؤم�ن يف ذكر الع�دد أن يدخل فيهم من ليس منهم،

أو خي�رج منه�م من ه�و فيهم ،وك ّله�م كانوا مب ّلغين عن اهلل

تعاىل ،صادقني ناصحني.

وأفض�ل األنبي�اء حمم�د  .واملالئك�ة عب�اد اهلل تع�اىل

عامل�ون بأم�ره ،ال يوصف�ون بذكورة وال أنوث�ة .وهلل كتب
أنـزهل�ا على أنبيائه ،وبَّي�نَّ فيها أمره وهنيه ووع�ده ووعيده.
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ثم
السامواتّ ،
واملعراج لرس�ول اهلل ﷺ يف اليقظة بشخصه إىل ّ
لىَ ح ّق.
إىل ما شاء اهلل من ال ُع َ
حق ،فيظهر الكرامة عىل طريق نقض
وكرام�ات األولياء ّ

العادة للويل من قطع املس�افة البعيدة يف املدّ ة القليلة ،وظهور
ال ّطع�ام والّش�رّ اب واللب�اس عن�د احلاجة ،وامليش على املاء
وال ّطَي�رَ ان يف اهل�واء وكالم اجلماد والعجماء وغير ذلك من

للرس�ول ال�ذي ظهرت هذه
األش�ياء ،ويكون ذلك معجزة ّ
ٍ
لواح�د من ُأ َّمتِ�ه؛ ألنّه يظهر هبا أنّ�ه و ٌّيل ،ولن يكون
الكرام�ة
ول ًّي�ا إالّ أن يك�ون حم ّق ًا يف ديانته ،وديانت�ه اإلقرار والتّصديق

برسالة رسوله.

ثم عمر الفاروق،
وأفضل البرش بعد نب ّينا :أبو بكر ّ
الصديقّ ،

ث�م علي املرتضى ريض اهلل عنه�م،
ث�م عثمان ذو النّوري�نّ ،
ّ
ثم بعدها
وخالفتهم عىل هذا الترّ تيب .واخلالفة ثالثون سنة ّ

ُم ْل ٌك وأمارة.

واملس�لمون ال ب�دّ هلم من إم�ام ،يقوم بتنفي�ذ أحكامهم،

وإقامة حدودهم ،وس�دّ ثغورهم ،وجتهيز جيوش�هم ،وأخذ
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واملتلصص�ة وق ّطاع ال ّطريق ،وإقامة
صدقاهت�م ،وقهر املتغ ّلبة
ّ
اجلُ َم ِع واألعياد ،وقطع املنازعات الواقعة بني العباد ،وتزويج

والصغائر الذين ال أولياء هلم ،وقسمة الغنائم.
الصغار ّ
ّ

ث�م ينبغي أن يك�ون اإلمام ظاهر ًا ،ال خمتفي� ًا وال منتظر ًا،
ّ

خيت�ص ببني
ويك�ون م�ن قري�ش وال جيوز م�ن غريهم ،وال
ّ

هاش�م وأوالد علي ريض اهلل عنه�م .وال يشترط أن يك�ون
معصوم ًا ،وال أن يكون أفضل أهل زمانه ،ويشرتط أن يكون

من أهل الوالية الكاملة ،وسائس� ًا ق�ادر ًا عىل تنفيذ األحكام
وحف�ظ ح�دود اإلسلام وإنصاف املظل�وم من الظ�امل .وال

ينعزل بالفسق واجلور.

الصلاة خلف كل ّبر وفاج�ر ،ون َُصليِّ عىل ّ
كل ّبر
ُ
وجت�وز َّ
ونكف عن ذك�ر الصحابة إلاّ بخري .ونش�هد باجلَنَّة
وفاج�ر.
ّ

َش�هد
للعشرة الذي�ن بشرّ ه�م رس�ول اهلل ﷺ بالجنَّ�ة .وال ن َ
ٍ
ألحد بعينه.
باجلَنَّة أو بالنّار
نحرم
الس�فر واحلضر ،وال ّ
ونرى املس�ح عىل اخلُ َّفني يف ّ
نبي�ذ اجلَ َّ�رة .وال يبلغ ويل درجة األنبي�اء ،وال يصل العبد إىل
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حيث يسقط عنه األمر والنهي.

والنّص�وص حتم�ل على ظواهره�ا ،والع�دول عنها إىل
ٍ
مع�ان يدّ عيه�ا أه�ل الباط�ن إحل�ا ٌد و ُك ْف�ر ،ور ُّد النّص�وص
كفر ،واس�تحالل املعصي�ة كفر إذا َث َب َت كوهن�ا معصية بدليل
َقطعي ،واالس�تهانة هبا ُك ْفر ،واالس�تهزاء عىل الشرّ يعة ُك ْفر،
والي�أس ُك ْف�ر ،واألمن من ع�ذاب اهلل تعاىل ُك ْف�ر ،وتصديق

الكاه�ن بما خيرب به ع�ن الغيب كف�ر .واملع�دوم ليس بيشء.

وصدَ قتهم عنه�م نفع هلم .واهلل
ويف دع�اء األحياء لألموات َ
تعاىل جييب الدّ عوات ويقيض احلاجات.

الس�اعة :من خروج
وم�ا أخرب ب�ه النبي ﷺ م�ن أرشاط ّ

الدجال ،ودا ّبة األرض ،ويأجوج ومأجوج ،ونـزول عيس�ى
ّ

السالم ،وطلوع ّ
الش�مس من مغرهبا َح ٌّق .واملجتهد قد
عليه ّ
خيطئ وقد ويصيب .ورس�ل البرش أفضل من رسل املالئكة،
ورس�ل املالئك�ة أفضل من عا ّمة البشر ،وعا ّمة البرش أفضل

من عا ّمة املالئكة ،واهلل أعلم.
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َ�ع�� ْ د�ةُ ا � � � ا � ا ��ل�غ�َ زَا ��ل ّ
قِ ي�� �لإ� م� م ��ي�

نبذة عن املؤ ِّلف
حج�ة اإلسلام اإلمام حمم�د بن حممد بن حمم�د الغزايل
ّ

الطويس ،أبو حامد.

ول�د يف الطاب�ران بخراس�ان س�نة 450ه�ـ1058/م،

وتل ّقى العلم يف صغره عىل مشايخ بلدته طوس ثم الزم إمام

احلرمين اجلويني يف نيس�ابور فأخذ عنه عل�م الفقه وأصوله
وعل�م ال�كالم واملنطق ،ورح�ل إىل العراق واحلج�از وبالد
ّ
الشام ومرص.

فتخرج علي�ه مجاعة من
ق�ام اإلم�ام الغ�زايل بالتدري�س ّ

التالميذ واملش�ايخ ،وأ َّلف كت ًبا كثيرة يف موضوعات خمتلفة:
يف العقيدة وعلم الكالم والفلسفة واألخالق والفقه وأصوله

والتصوف وعلم املنطق ،ومن أشهر كتبه :كتاب إحياء علوم
الضالل.
الدين وكتاب هتافت الفالسفة ،واملنقذ من َّ

تويف اإلمام الغزايل بمدينة طوس سنة 505هـ1111/م.
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الفعال
فنق�ول وب�اهلل ال َّتوفيق :احلمدُ هلل املب�دىء املعيدّ ،

ملا يريد ،ذي العرش املجيد ،والبطش الشّ �ديد ،اهلادي صفوة
السديد ،املنعم عليهم بعد
الرش�يد واملسلك ّ
العبيد إىل املنهج ّ

ش�هادة ال ّتوحي�د بحراس�ة عقائده�م عن ظلامت ال ّتش�كيك
السالك هبم إىل اتّباع رسوله املصطفى واقتفاء آثار
والترَّ ديدّ ،

صحب�ه األكرمني املكرمني بال ّتأييد وال ّتس�ديد ،املتجليّ هلم يف
ذات�ه وأفعاله بمحاس�ن أوصافه التي ال يدركه�ا إلاّ  َم ْن ألقى

الس�مع وهو شهيد ،املعرف ّإياهم أنّه يف ذاته واحد ال رشيك
ّ
ضد ل�ه ،منفرد ال ند ل�ه ،وأنّه
ل�ه ،ف�رد ال مثيل ل�ه ،صمد ال ّ

مس�تمر الوجود ال
واح�د قدي�م ال ّأول ل�ه ،أزيل ال بداية له،
ّ

آخ�ر له ،أبدي ال هناي�ة لهُّ ،قيوم ال انقطاع له ،دائم ال انرصام
ل�ه ،مل يزل وال يزال موصو ًفا بنع�وت اجلالل ،ال يقىض عليه
بتصرم اآلباد وانقـ�راض اآلجـال،
باالنقض�اء واالنفصال
ّ
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آْ

ْ

ك ّل ْ
ظَ
خر وال ّ
اهر والبا ِطن ۖ وه
ش ٍء َع ِلميٌ 
ل وال
بـل 
الو
ه�و أَْ
�و ِب ُ ِ يَ
ِ َ
َّ ُ َ
ِ َ َ
ُ َ ُ َ
ُ َ

[الحديد.]3 :57 ،

ُ

ُ

�ور ،وال جوه�ر حمدود
التنزي�ه :وأن�ه ليس بجس�م ُم َص َّ

مق�در ،وأن�ه ال يامث�ل األجس�ام ،ال يف ال ّتقدي�ر وال يف قبول
ّ
االنقس�ام ،وأنه ليس بجوه�ر ،وال تحَ ُ ُّل ُه اجلواهر ،وال َبع َر ٍ
ض
وال حتل�ه األعراض ب�ل ال يامثل موج�و ًدا وال يامثله موجود

ْ
ْ
ك ِمثلهِ
 ...لَي َس َ

ِ ْ
شءٌ [ ...الشورى ،]11 :42 ،وال هو مثل يشء .وأنّه
يَ

حيده املق�دار ،وال حتويه األقطار ،وال حتيط به اجلهات وال
ال ّ

تكتنفه األرضون وال السموات .وأنّه مستو عىل العرش عىل

الوج�ه الذي قال�ه وباملعنى ال�ذي أراده ،اس�توا ًءا ُم َّنز ًها عن
ّ
والتمكن واحللول واالنتق�ال ،ال حيمله
املامس�ة واالس�تقرار
العرش بل العرش ومحلته حممولون بلطف قدرته ومقهورون

والسماء ،وف�وق ّ
كل يشء إىل
يف قبضت�ه .وه�و فوق العرش ّ

والسماء ،كام ال
فوقية ال تزيده ُق ْر ًبا إىل العرش ّ
خت�وم الث�رىّ ،
الدرجات عن
تزي�ده ُب ْعدً ا عن األرض والث�رى ،بل هو رفيع ّ

الدرجات عن األرض والثرى.
والسامء كام أنّه رفيع ّ
العرش ّ
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وه�و مع ذل�ك قريب م�ن ّ
كل موجود ،وه�و أقرب إىل
ٌ

ْ
َ�هيد[ س�بأ:34 ،
ه�و ع ىَ ٰ
ََل� كُ ّ ِل يَش ٍء ش ِ
العب�د من حب�ل الوريد ...و ُ
َ

َ

 ،]47إذ ال يامثِ ُ�ل ُق ْر ُب ُ�ه ق�رب األجس�ام كام ال متاث�ل ذاته ذات
ٍ
األجس�ام ،وأن�ه ال يحَ ُُّ�ل
يف يشء وال يحَ ُُّل في�ه يشء ،تعاىل أنْ
حيده زمان ،بل كان قبل خلق
تقدس عن أن ّ
حيوي�ه مكان ،كام ّ

الزمان واملكان ،وهو اآلن عىل ما عليه كان.
ّ

وأنّ�ه بائن ع�ن خلق�ه بصفاته ،لي�س يف ذاته س�واه وال
مقدس ع�ن التغّي�رّ واالنتق�ال ،ال تحُ ُ ُّل ُه  
يف س�واه ذات�ه ،وأنّ�ه ّ
احل�وادث وال تعرتيه العوارض بل ال ي�زال يف نعوت جالله

مس�تغنيا ع�ن زيادة
ال�زوال ويف صف�ات كامل�ه
ُم َن َّز ًه�ا ع�ن ّ
ً

االستكامل.

مرئ�ي ّ
ال�ذات
وأنّ�ه يف ذات�ه معل�وم الوج�ود بالعق�ول
ّ

باألبص�ار ،نعمة منه ولط ًفا باألبرار يف دار القرار ،وإمتا ًما منه
لل ّنعيم بال ّنظر إىل وجهه الكريم.

جب�ار قاهر ،ال
حي ق�ادرّ ،
احلي�اة والق�درة :وأنّ�ه تعاىل ّ
يعرتيه قصور وال عجز ،وال تأخذه ِس َن ٌة وال نوم ،وال يعارضه
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والعزة واجلربوت،
فناء وال موت ،وأنّه ذو امللك وامللكوت،
ّ
مطويات
والس�موات
ّ
الس�لطان والقه�ر ،واخللق واألمرّ ،
له ّ

بيمين�ه ،واخلالئ�ق مقه�ورون يف قبضته .وأنّ�ه املنفرد باخللق
املتوحد باإلجياد واإلبداعَ ،خ َلقَ ا َ
خل ْلقَ وأعامهلم،
واالخرتاع،
ّ
ّ
يش�ذ ع�ن قبضته مق�دور ،وال
وق�در أرزاقه�م وآجاهلم ،ال
ّ

يع�زب عن قدرته تصاريف األم�ور ،ال حتىص مقدوراته وال

تتناهى معلوماته.

العل�م :وأنّه عامل بجميع املعلوم�اتٌ ،
حميط بام جيري من

الس�موات ،وأنّه ع�امل ال يعزب عن
خت�وم األرضني إىل أعىل ّ
ِ
السماء ،ب�ل يعلم دبيب
ع ْلم�ه مثق�ال ّ
ذرة يف األرض وال يف ّ
على الصخ�رة الصّم�اّ ء ،يف الليل�ة ّ
الظلامء،
الس�وداء،
ّ
ال ّنمل�ة ّ
ج�و اهل�واء ،ويعل�م الِّس�رِّ ّ وأخفى،
وي�درك حرك�ة
ّ
ال�ذر يف ّ
ّ
وخفيات
الضامئر ،وحركات اخلواطر،
ويطل�ع عىل هواجس ّ
ّ

السرّ ائ�ر بعلم قديم أز ّيل مل يزل موصو ًفا  به يف أزل اآلزال ،ال
متجدد حاصل يف ذاته باحللول واالنتقال.
بعلم
ّ
اإلرادة :وأنّ�ه تعاىل مري�د للكائناتُ ،مدَ ِّب ٌ�ر للحادثات،
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فلا جي�ري يف ا ُمل ْل ِ
ك وامللكوت قلي�ل أو كثري ،صغري أو كبري،

خير أو شرَ ّ  ،نف�ع أو رضّ  ،إيامن أو كفر ،عرف�ان أو نكر ،فوز
أو خسران ،زي�ادة أو نقصان ،طاعة أو عصي�ان ،إلاّ بقضائه
و َقدَ ِر ِه وحكمته ومش�يئته .فام ش�اء كان وما مل يشأ مل يكن ،ال
خيرج عن مش�يئته لفتة ناظ�ر ،وال فلتة خاطر ،بل هو املبدىء
ـب لقضائه،
الفعال ملا يري�د ،ال َّ
راد ألم�ره ،وال ُم َع ِّق َ
املعي�دّ ،

قوة له
وال مه�رب لعبد عن معصيت�ه إلاّ بتوفيقه ورمحته .وال ّ
على طاعت�ه إلاّ بمش�يئته وإرادته ،فلو اجتم�ع اإلنس واجلن
ذرة أو ّ
يسكنوها
حيركوا يف العامل ّ
واملالئكة والشّ ياطني عىل أنْ ّ

دون إرادته ومشيئته لعجزوا عن ذلك.

وإنّ إرادت�ه قائم�ة بذات�ه يف مجل�ة صفاته مل ي�زل كذلك

موصو ًف�ا هب�ا ،مريدً ا يف أزل�ه لوجود األش�ياء يف أوقاهتا التي
تقدم وال
قدرها فوجدت يف أوقاهتا كام أراده يف أزله ،من غري ّ
ّ

تبدل وال
ّ
تأخ�ر ،بل وقعت على وفق علمه وإرادته م�ن غري ّ

تربص زمان ،فلذلك
دبر األمور ال برتتيب أفكار ،وال ّ
تغيرّ ّ .
مل يشغله شأن عن شأن.
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الس�مع والبرص :وأنّه تعاىل س�ميع بصري يس�مع ويرى،
ّ
ِ
�ي .وال يغيب عن
وال َي ْع ُ�ز ُب ع�ن س�معه مس�موع وإن َخف َ
سمع ُه ُب ْعدٌ  ،وال يدفع رؤيته
رؤيته مرئي وإنْ َد َّق ،وال حيجب َ

ظالم .يرى من غري حدقة وأجفان ،ويسمع من غري أصمخه
وآذان ،كام يعلم بغري قلب ،ويبطش بغري جارحة ،وخيلق بغري
آلة ،إذ ال تش�به صفاته صفات ا َ
خللق كام ال تش�به ذاته ذوات
ا َ
خللق.

ال�كالم :وأنّه تعاىل متك ّلم آمر ،ن ٍ
متوعد بكالم
َاه ،واعدّ ،
ٌ
خلل�ق ،فليس بصوتٍ
أز ّيل قدي�م ،قائم بذاته ،ال يش�به كالم ا َ

حي�دث من انسلال ه�واء ،أو اصطكاك أج�رام ،وال بحرف
ينقط�ع بإطباق ش� ّفة أو حتريك لس�ان .وأنّ الق�رآن وال ّتوراة
السلام.
واإلنجي�ل والزب�ور كتب�ه املنزلة عىل رس�له عليهم ّ

وأنّ القرآن مقروء باأللس�نة ،مكت�وب يف املصاحف ،حمفوظ
يف القل�وب ،وأنّه م�ع ذلك قديم قائم بذات اهلل تعاىل ال يقبل
االنفصال واالفتراق باالنتقال إىل القل�وب واألوراق .وأنّ

موس�ى صىل اهلل عليه وس ّلم س�مع كالم اهلل بغري صوت وال
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ح�رف ،كما يرى األب�رار ذات اهلل تع�اىل يف اآلخ�رة من غري

حيا،
جوه�ر وال ع�رض .وإذا كانت له ه�ذه ّ
الصف�ات كان ًّ
بصريا ،متك ّلًم�اً باحلياة والقُ درة
س�ميعا،
قادرا ،مريدً ا،
ً
عاملً�اً ،
ً

بمجرد ّ
الذات.
والسمع والبرص والكالم ال
والعلم واإلرادة ّ
ّ

األفع�ال :وأنّ�ه س�بحانه وتع�اىل ال موج�ود س�واه إلاّ 

وه�و حادث بفعل�ه ،وفائض من عدله ،عىل أحس�ن الوجوه

وأكمله�ا ،وأ ّمته�ا وأعدهل�ا ،وأنّ�ه حكيم يف أفعال�ه ،عادل يف
يتصور منه
أقضيت�ه ،ال ُيق�اس عدل�ه بعدل العب�اد ،إذ العب�د
ّ
يتصور ّ
ّ
الظلم من اهلل تعاىل،
بترصفه يف ملك غريه .وال
الظلم ّ
ّ
فإنّه ال يصادف لغريه ً
ترصفه فيه ظلماً  ،فكل
ملكا حتى يكون ّ
ما س�واه م�ن إنس وجن ،وملك وش�يطان ،وسماء وأرض،

وحيوان ونبات ومجاد ،وجوهر وعرض ،ومدرك وحمسوس،

اخرتاعا ،وأنشأه إنشا ًء بعد
حادث اخرتعه بقدرته بعد العدم
ً

أن مل يكن شي ًئا ،إذ كان يف األزل موجو ًدا وحده ومل يكن معه
إظهارا لقدرت�ه ،وحتقيقًا ملا
غيره ،فأح�دث اخللق بعد ذل�ك
ً

ح�ق يف األزل من كلمت�ه ،ال الفتقاره
س�بق من إرادت�ه ،وملا ّ
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متفضل باخلل�ق واالختراع وال ّتكليف
إلي�ه وحاجته .وأنّ�ه
ّ

ومتطول باإلنعام واإلصلاح ال عن لزوم،
ال عن وج�وب،
ّ
ق�ادرا
فل�ه الفض�ل واإلحس�ان وال ّنعم�ة واالمتن�ان ،إذ كان
ً
يصب عىل عباده أنواع  الع�ذاب ،ويبتليهم برضوب
على أن
ّ
اآلالم واألوص�اب ،ولو فعل ذلك ل�كان منه عدلاً ومل يكن

ّ
وج�ل ُيثيب عب�اده املؤمنني
ّه  ع�ز
قبيح�ا وال ظلًم�اً  .وأن
ّ
من�ه ً
ّ
على الطاعات بحكم الكرم والوعد ،ال بحكم االس�تحقاق

يتصور منه ظلم،
واللزوم له ،إذ ال جيب عليه ألحد فعل ،وال
ّ
ٍ
ح�ق .وأنّ حقّه يف ّ
الطاعات وجب عىل
وال جيب
ألحد عليه ّ
بمجرد
السلام ال
اخلل�ق بإجياب�ه على ألس�نة أنبيائه  عليه�م ّ
ّ

الرس�ل وأظه�ر صدقه�م باملعجزات
العق�ل ،ولك ّن�ه بع�ث ّ
ّ
الظاه�رة ،فب َّلغ�وا أمره وهني�ه ووعده ووعي�ده ،فوجب عىل

اخللق تصديقهم فيام جاءوا به.

للر س�ل
معن�ى الكلم�ة الثّاني�ة ،وه�ي الشّ �هادة ّ
ُ
م�ي الق�ريش حمم�دً ا 
ّ
بالر س�الة :وأ نّ�ه بع�ث ال ّنب�ي األ ّ
برس�الته إىل كا فّة العرب والعجم واجلن واإلنس ،فنس�خ
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وفضله عىل س�ائر األنبياء،
قرره منهاَّ .
برشيعته الشرّ ائع إلاّ ما ّ
س�يد البرش .ومنع كامل اإليامن بش�هادة ال ّتوحيد وهو
وجعله ّ
الرس�ول ،وهو
ق�ول «ال إل�ه إلاّ اهلل» م�ا مل تقرتن هبا ش�هادة ّ

قول�ك «حممد رس�ول اهلل» َوأ ْل َ�ز َم اخللقَ تصديق�ه يف مجيع ما
يتقبل إيامن عبد
ْ
أخَب�رَ َ عنه من أم�ور ّ
الدنيا واآلخرة .وأنّ�ه ال ّ
وأوله :سؤال منكر ونكري،
حتى يؤمن بام أخرب به بعد املوتّ ،
س�ويا ذا
ومها ش�خصان مهيبان هائالن ُيق ِْعدان العبدَ يف قربه
ًّ
ٍ
والرس�الة ،ويقوالن له:
ُروحٍ وجس�د فيسأالنه عن ال ّتوحيد ّ
نبيك؟ ومها ف َّتانا القرب ،وس�ؤاهلام
َم ْ
�ن َر ُّب�ك وما دي ُنك وم�ن ُّ
أو ُل ٍ
فتنة بعد املوت.
ّ
ِ
�ه ٌ
عدل عىل
حق
�ن بع�ذاب القبر ،وأنّه ٌّ
وحكم ُ
وأن ُيؤم َ
ُ
والروح عىل ما يشاء.
اجلسم ّ
وأن يؤمن بامليزان ذي الك ّفتني وال ّلسان وصف ُت ُه يف ِ
الع َظم

السموات واألرض ،توزن فيه األعامل بقدرة
أنّه مثل طبقات ّ
ٍ
الذر واخلردل ،حتقيقًا لتامم
اهلل تع�اىلّ ،
والصنج يومئذ مثاقي�ل ّ
العدل ،وتوضع صحائف احلس�نات يف صورة حس�نة يف ك ّفة
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ال ّنور ،فيثق�ل هبا امليزان عىل قدر درجاهتا عند اهلل بفضل اهلل،
الس�يئات يف صورة قبيح�ة يف ك ّفة ّ
الظلمة
وتط�رح صحائف
ّ
ّ
فيخف هبا امليزان بعدل اهلل.

حق وه�و جرس ممدود عىل متن
وأن يؤم�ن بأنّ الصرّ اط ّ
ّ
وأدق من الشّ �عرة ،تَ� ِزلُّ عليه أقدام
الس�يف،
جهنم َأ َحدُّ من
ّ

الكافرين بحكم اهلل سبحانه فتهوي هبم إىل ال ّنار ،وتثبت عليه
أقدام املؤمنني بفضل اهلل ُفيساقون إىل دار القرار.

وأن يؤم�ن باحل�وض املورود ،حوض حمم�د  يرشب

الصـراطَ ،م ْن
من�ه املؤمنون قب�ل دخول اجل ّنة وبعد ج�واز ّ
شرَ ِ َب من�ه شرَ ْ ب ًة مل يظمأ بعدها أبدً اَ ،ع ْر ُض ُه مسير ُة ش�ه ٍر،

الع َس�ل ،حوله
أش�د ً
م�اؤُ ُه
ّ
بياض�ا م�ن اللب�ن ،وأحىل م�ن َ
يصبان فيه
ُ
أباري�ق عددها بعدد نجوم ّ
السماء ،فيه ميزاب�ان ّ
م�ن  الكوث�ر.

وأن يؤم�ن باحلس�اب وتفاوت ال ّناس في�ه إىل ُم َنا َق ٍ
ش يف

احلساب ،وإىل ُم َسا َمحٍ فيه ،وإىل َم ْن يدخل اجل ّنة بغري حساب

املقربون ،فيسأل اهلل تعاىل َم ْن شاء من األنبياء عن تبليغ
وهم ّ
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الرس�الة ،و َم ْن شاء من الك ّفار عن تكذيب املرسلني ،ويسأل
ّ
ِ
الس ّ�نة ،ويسأل املسلمني عن األعامل .وأن يؤمن
ا ُمل ْب َتد َع َة عن ُّ

املوحدي�ن من ال ّن�ار بع�د االنتقام حت�ى ال يبقى يف
بإخ�راج ّ
موحد.
موحد بفضل اهلل تعاىل فال خيلد يف ال ّنار ّ
جهنم ّ

ثم
ثم الشّ �هداء ّ
ثم العلماء ّ
وأن يؤم�ن بش�فاعة األنبي�اء ّ
سائر املؤمنني ،عىل حسب جاهه ومنزلته عند اهلل تعاىل ،و َم ْن
ّ
وجل
عز
بقي من املؤمنني ومل يكن له شفيع ُأخرج بفضل اهلل ّ

فلا خيلد يف ال ّنار مؤمن بل خيرج منه�ا َم ْن كان يف قلبه مثقال
ذرة من اإليامن.
ّ

الصحاب�ة ريض اهلل عنه�م وترتيبهم،
وأن يعتق�د فض�ل ّ

ّ
ثم
ثم عثامن ّ
ثم عمر ّ
النبي  :أبو بكر ّ
وأن أفضل النّاس بعد ّ
ِ
الصحابة ويثني
عيل ريض اهلل عنهم .وأن يحُ ْ س َن ال ّظ ّن بجميع ّ
عز ّ
وجل ورس�وله  وعليهم أمجعني،
عليه�م ،كام أثن�ى اهلل ّ
ف�كل ذل�ك مما وردت ب�ه األخبار وش�هدت به اآلث�ار ،فمن
الس�نّة،
اعتقد مجيع ذلك موقنًا به كان من أهل احلَ ّق وعصابة ُّ
الضالل وحزب البدعة.
وفارق رهط ّ
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الدين ،لنا
وح ْس َ�ن الثّب�ات يف ّ
فنس�أل اهلل كمال اليقينُ ،

الرامحني ،وصلىّ اهلل عىل
ولكافة املس�لمني برمحته ،إنّه أرح�م ّ
حممد وعىل ِّ
كل عبد مصطفى.
سيدنا ّ
ّ
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نبذة عن النَّاظم
املرزوقي احلس�يني
الش�يخ أمح�د بن حممد ب�ن رمض�ان
ّ

املالكي ،أبو الفوز.

فقي�ه مالكي ،ول�د يف مرص س�نة 1205ه�ـ1790/م،

واس�تقر يف مكَّ�ة مفت ًي�ا للاملك ّي�ة فيه�ا .وتولىّ تدري�س علوم
ّ
القرآن والتفسري يف املسجد احلرام.

ل�ه ع�دَّ ة مؤ َّلفات منه�ا :كتاب بل�وغ املرام لبي�ان ألفاظ

مولد س� ِّيد األنام ،وتس�هيل األذهان عىل متن تقويم اللسان،
ومنظوم�ة «عصم�ة األنبياء» وغريه�ا من الكت�ب إضافة إىل

املس�مى« :حتصيل نيل
رشح�ه عىل منظومت�ه «عقيدة العوام»
ّ
املرام لبيان منظومة عقيدة العوام».

تويف الشيخ املرزوقي بعد عام 1281هـ1864/م.
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ـــل أنبيــاء َذ ِوي َف َطـانَـــ ْه
�ر ِ
ض
َو َجائِ ٌ
�ز َ
 فيِ ح ِّق ِه ْ�م ِم ْ
�ن َع َ
ِع ْص َم ُت ُه ْم َك َس�ـائِــ ِر املَـالئِ َكــ ْه
يل ِض ُّد ُك ِّـ�ل َو ِ
اج ِ
َوا ُمل ْس َ�ت ِح ُ
ـب
ي�ل خمَ ْس ٍ
ِ
ي�ن َل� ِز ْم
�ة َو ِعشرْ ِ َ
َتفْص ُ َ

ِ ِ
�ر ِ
بِغَ ْي�رْ ِ َنق ٍ
ض
ْ�ص َك َخف ْي�ف املَ َ
َو ِ
اج َب ٌ
ـ�ة َو َف َ
ـاضـ ُلـ�وا املَالئِ َك� ْه
اح َف ْظ لخِ َ ْم ِسنيَ بِ ُح ْكمٍ َو ِ
اج ِ
ب
َف ْ
ِ
ــل ُم َك ٍ
ُك َّ
ــم
لــف َف َحق ْ
ِّــق َواغْ َتن ْ
ِ
ِ
�م ُك ٌّ
�ع
ـ�ل ُم َّت َب ْ
َصال ْ
�ح َوإِ ْب َراه ْي ُ

ِ
�و ُد َم ْع
ُ�و ٌح ُه ْ
�س ن ْ
�م آ َد ُم ا ْد ِر ْي ُ
ُه ْ
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�ح ٌ
�و ٌط َوا ِ ْسَم�اَ ِع ُ
اق ك�ذا
يل ا ِ ْس َ
ُل ْ
الي َس ْع
ُش َع ُ
يب هارونُ وموسى َو َ

اح َتذى
َي ْعقُ ُ
وب ُي ُ
وس ُف َو َأ ُّي ْو ُب ْ
ذو ِ
الكف ِ
�ع
ْ�ل َد ُاو ُد ُس� َل ْيامنُ ات ََّب ْ
ِ
ِ
�م َد ْع َغ َّي�ا
ع ْيس�ى َو َط�ه خات ٌ

ُ�س زَ َك ِر َّي�ا يحَ َْي�ى
إلي ُ
َ
�اس ُيون ْ
ِ
َ
�ــالم
والس
الصـلا ُة
ُ
ـ�م َّ
َعل ْيه ُ
َّ
ــك ا َّل ِ
َواملَـ َل ُ
ـ�ذي بِــال ٍ
أب َو ُأ ْم
ِ
َتف ِ
�م ِج رْ ِ
ب ُ
ْص ُ
ي�ل
ي�ل َعشْ �ـ ٍر م ْن ُه ُ
ي�ب وك�ذا
�ر ن َِكْي�رْ ٌ َو َر ِق ٌ
ُم ْن َك ْ
�ب َتف ِ
ـ�ن ُك ُت ٍ
َأ ْر َب َع ٌ
ْصي ُلهـ�ا
ـ�ة ِم ْ
ــ�ور َد ُاو َد َواِن ِْج ٌ
ي�ل علــ�ى
زَ ُب
ُ
يـ�ل َو َ ِ
�ف ا َ
َو ُص ُح ُ
خل ِل ِ
يـ�م
الكل ْ
ِ
َ
الر ُس ُ
َو ُك ُّ
�ـول
ـ�ل َم�ا أتَ�ى بِـ�ه َّ
ِ
�ب
إِ َ
ـ�و ِم آخـ� ٍر َو َج ْ
يمـانُن�ا بِ َي ْ
ِ
ِ
ِ
الو ِ
اج ِ
ب
َخـات َ
ـم ٌ�ة فيِ ذكْ � ِر َباقي َ

وآلهِ ِ
���ام
����م َم��ا َدا َم ْ
األي ُ
����ت َّ
ْ
ـه ْ�م
ال َأكْ َل ال شرُ ْ َب َوال ن َْ�و َم َل ُ

ِم ْي َك ُ
يل ِع ْز َرائِ ُ
�ـر ِاف ُ
يــ�ل
ـ�ال ْ
اس َ
َعتِي�دٌ َمالِ ُ
اح َتذى
�ك و ِر ْض�وانُ ْ
َ��و َرا ُة ُموسى با ُهلدى َت ْن ِزي ُلها
ت ْ

ِ
ِعيس�ى َو ُف ْر َق ٌ
�ان
على خْي�رْ ِ املَال
ِ
ي�م
ِف َيهـ�ا َك ُ
ـلام الحْ َ َك�مِ َ
العل ْ
ِ
ُ
ــــول
َـب
َف َحقُّ ُ
ــه ال َّت ْس�ـل ُ
يم َوالق ُ
ان بِ ِ
َو ُك ِّل َم�ا َك َ
�ب
�ه ِم َ
�ن َ
الع َج ْ
مِ َّم��ا َع�َل�ىَ  ُم َك َّل ٍ
��ن َو ِ
اج ِ
��ب
ف ِم ْ
ِ
��ل��ع��المَ ِ�ينَ َرحمْ َ ���� ًة َو ُف ِّ
��ض�لا
ل َ
ِ
ِ
ٍ
�ب
�م َع ْب�دُ َم َن�اف َي ْن َتس ْ
َو َهاش ٌ
أرضعتـه َح ِل ْي َم ُ
�ـع ِد َّيــ ْه
الس ْ
ــة َّ
��ط��ي��ب�� َة املَ ِ
��د ْي�� َن�� ْه
َو َف���ات ُ
ُ���ه بِ َ ْ َ

ـــد ُأ ْر ِس�ــال
َنبِ ُّي َنـــ�ا محُ ََّمــدٌ َق ْ
ِ
ِ
ب
َأبـو ُه َع ْبــدُ ال َّلـه َع ْبــدُ املُـ َّطـل ْ
ــــه ِ
آم َن ُ
ــريــــ ْه
َو ُّأم ُ
ـــة ُّ
الـز ْه َّ
ِ
َم ِ
��م َّ
��ي�� َن�� ْه
���ول���دُ ُه بِ َ
ْ
��ك�� َة األم ْ
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َ
َ�م َق ْب َ
الـوحـ�يِ ْأر َب ِعينـ�ا
ــ�ل َ
أت َّ
ـــ�م
أو ُ
الد ُه َف ِم ْن ُ
�ـب َ
َ
ـع ٌـة ْ
ـه ُ
وس ْ
ِ
ِ
ــو َّ
الط ِّي ُب
�م َ
وع ْبـدُ اهلل َو ْه َ
َقاس ْ
ِ
يـ�م مـ�ن َس�ـ ِر َيـ ْه
أت�ا ُه ْإبراه ُ
ِ
َ
�ن َخ ِديجْ َ� ْه
ي�م ِم ْ
وغْي�رْ ُ ْإب َراه َ

الس ّتينا
��ر ُه َق ْ
��د َج َ
َو ُع ْ
���اوزَ ِّ
��م ُ
ِ
ُّ
َث�لا َث ٌ
ال��ذ ُك��و ِر ُتف َْه ُم
��ن
��ة م َ

َ ِ
ـــر بِ َ
ـذ ْي ِ
َّـب
ــن َذا ُي َلق ُ
وطاه ٌ
��ق ِ
��ه َم���ا ِري ُ ِ
��ي�� ْه
ف��أم ُ
ُّ
َّ
��ب��ط َّ
���ة ا ْل ْ
ِ
ِ
�م س� َت ٌة َف ُخ ْ
�م َول ْي َج� ْه
�ذ بهِ ِ ْ
ُه ْ

ِ
�ر
ـ�ع ِم َ
وأر َب ٌ
ْ
ـ�ن اإلنـ�اث ت ُْذ َك ُ
َف ِ
ُ
ُ
�راء َب ْعل َهـ�ا َعلــي
اط َم�ة َّ
الز ْه ُ

ِر ْض�وانُ ربيِّ  َ ِ ِ
�ر
َ َ
للجم ْي�ع ُي ْذ َك ُ
واب َناهمُ َ�ا الس�ب َط ِ
ان َف ْض ُل ُه ْم َجيل
ْ
ِّ ْ
���ت َر ِض َّ��ي�� ْه
وأم ُك�� ْل��ثُ��و ٍم زَ َك ْ
ُّ
اخ ْ َن ال َّنبِ َّ�ي ا ُمل ْق َت َف�ى
ُخِّي�رِّ ْ َن َف ْ َت�رَ
ِ
��م��ون ٌ
��ي ٌ
َ��ة َو َر ْم�� َل�� ْه
��ي ُ
َص��ف َّ
��ة َم ْ
ِ
ـر ِض َّيــ ْه
ـه ٌ
لم ْؤ ِمنِ َ
يـن ُأ َّم َ
ل ُ
ــات ُم ْ
احتِ َ
ــه َص ِف َّي ٌ
ــذى
ــة َذ ُ
َع َّمـ ُت ُ
ات ْ
ِ
ٍ
ِم�ن َم َك�ة َل ْي ً
�د ٍ
�د َرى
س ُي ْ
لا لقُ ْ

ـ�ب و َب ْعــدَ هـ�ا ُر َق َّـيــ� ْه
َف َ
ـز ْيـ َن ٌ
ِ
ِ
�و ٍة َو َف�ا ُة ا ُمل ْص َط َفى
َع ْن ت ْس�عِ ن ْس َ

ْـص ٌ
ــو َد ْه
َعـائِـشَ ٌـة َو َحـف َ
ــة َو َس ْ
ـب َك َ
ـو ْيـ ِر َّيــ ْه
ِه ْنـ�دٌ َوزَ ْي َن ٌ
ـذا ُج َ

ـاس َك َ
ــذا
حمَ ْ َ
ــز ُة َع ُّم ُ
ــــه َ
وع َّـب ٌ
ِ
ِ
و َق ْب َ
�ـرا
�ي ْ
اإلس َ
�ل ه ْج َ
ـ�رة ال َّنبِ ِّ
ِ
ٍ
لسَمَ
�ر ٌ
و َب ْع�دَ إسرْ َ اء ُع ُ
وج ل َّ
ِم ْن َغ ِ َكي ٍ
َض
ف َوان ِْح َصا ٍر َوافْترَ ْ
يرْ ْ
َوبـ َّلـــغَ األمـــ َة بِاإلس�ـــراءِ
َ
َّ
ْ
�ق بِ َت ْص ِد ْي ٍ
�ه
�د َف�ازَ ِصدِّ ْي ٌ
َق ْ
�ق َل ُ

ِ
ـمـ�ا
�ي َر َّب ً�ا َك َّل َ
َحت�ى َرأى ال َّنب ُّ
ض
َع َل ْي ِه خمَ َْس ً�ا َب ْع�دَ  خمَ ِْسْي�نْ َ َف َر ْ
���رض خمَ ْ��س ٍ
��ة بِ
ِ
�لا ام�ِت�رِ َ ِاء
َو َف
ْ
َ
�د ُق َواف َ
�ه
الص ْ
ىَ أ ْه َل ُ
�روجِ ِّ
َوبِ ُ
الع ُ
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ِِ ِ
ـ�ر ْه
َو َهــ�ذه َعق ْـيــ�دَ ٌة خُ ْم َت َص َ
َ ِ
ِ
�م تِ ْل َ
�ي
نَاظ ُ
�ك أحمْ َ ـ�دُ امل ْرزُ وق ْ
حلـمـدُ ل َّل ِ
وص َّلـى َس َّ�ل َمـا
ــه َ
وا َ ْ
ِ
والص ْح ِ�ب َو ُك ِّل ُم ْر ِش ِ�د
واآلل َّ
�أل َ
وأس ُ
الع َم ْل
ريم ْ
إخ َ
لاص َ
ْ
الك َ

ِ
��ه�� َل ٌ
��ة ُم��يَ�َّس�رَّ َ ْه
َول َ
��و ِّام َس ْ
��ل��ع َ
للص ِ
�اد ِق املَ ْصدُ ِ
وق
َم ْ
�ن َي ْن َت ِم�ي َّ

علـى ال َّنبِ ِّ�ي َخـيرْ ِ َم ْن َق ْ�د َع َّلـم
�د ٍي ي ْق َت ِ
�دي
َو ُك ِّل َم ْ�ن بِ َخْي�رْ ِ َه ْ َ
�د اشْ � َتغَ ْل
�ن بهِ َ �ا َق ْ
ْ�ع ُك ِّل َم ْ
و َنف َ

�ز»((( بِ َع�دِّ ا ُ
جل َّم ِ
�ل
ُـهـ�ا « َم ْي ٌ
ْأب َيات َ
ِ
ــ�وا ِم
�م ْيـ ُت َ
ـهـا َعق ْـيـ�دَ َة َ
الع َ
َس َّ

ـر»((( جمُ َّ ِل
تَار ُخيهـا
َ
«ليِ ح ُّ�ي ُغ ٍّ
�ن َو ِ
اج ٍ
�ب يف الدِّ ْي ِ
�ن بِالتََّم�اَ ِم
ِم ْ

((( بحساب ُ
اجل َّمل عددها 75 :بيتًا.
((( أرخ كتابتها بحساب ُ
اجل َّمل« :يل حي غر»  ،وهو  30شوال 1218م.
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ا ���َ � ةُ ��تَّ ْ � َّ�ة
ل قِع�ي��د� ا ل ��و ِحي��د �ي�
� � شَّ �أ
ح � �َّ ْ ْ
�
�
ا
�ل�ل��ي�� خ�
� �م�د ل�د ردِ�ير
�

نبذة عن املؤ ِّلف
الشيخ أمحد بن حممد بن أمحد العدوي األزهري اخللويت،

أبو الربكات الدَّ ْردير.
ِ
م�ن فقه�اء املالك ّية ،ولد يف بل�دة بني َعد ّي بمرص س�نة
1127ه�ـ1715 /م ،وحف�ظ الق�رآن وتع ّل�م يف األزه�ر

الشرّ يف.
أ َّل�ف كت ًبا يف ع�دّ ة موضوعات :يف الفق�ه وعلوم القرآن
والتص�وف والتوحي�د وعل�وم اللغ�ةِ ،
ومن مؤ َّلفات�ه :كتاب
ّ
أقرب املس�الك ملذه�ب اإلمام مالك ،وفت�ح القدير يف رشح
خمترص خليل ،وحتفة اإلخوان يف علم البيان.

تويف الشيخ الدردير بالقاهرة سنة 1201هـ1786 /م.

87

َ تْنُ ا ���َ � ة ��تَّ � َّ�ة
ح��د �ي�
�م��� ل قِع�ي��د� ا ل ��و ي

�ب على ا ُمل َك َّل�ف َم ِ
عرفة م�ا يجَ ِ�ب هلل تع�اىل وألنبيائه
يجَ ِ ُ
ومالئكت�ه ِ
َ
شرون ِص َف�ة ،وهي:
الك�رام ،ف َي ِج�ب هلل تعاىل ِع
َ
ِ
ِ
ِ
للح�وادث ،والق َيام
الوج�ود ،والق�دَ م ،وال َبق�اء ،وا ُمل َخا َلف�ة َ
بالنّف�س ،والوحدانِية ،واحلياةِ ،
والعل�مِ ،
واإلرا َدة ،وال ُقدْ َرة،
َّ
َ
َ
ِ
�مع ،وال َبَص�رَ  ،وال�كَالم .وك َْونه تع�اىلَ :ح ًّي�ا ،و َعليماً ،
والس ْ
َّ
ِ
صريا ،و ُم َت َك ِّلماً .
و ُمريدً ا ،وقاد ًراَ ،
وسمي ًعا ،و َب ً
رشون ِص َف�ة :األولىَ  :ن ِ
َ
َفس� َّية واخلَ ْم َس� ُة َبعدها:
فه�ذه ِع
ات م ٍ
ِ
عان ،والتي َبعدهاَ :معنو َّية.
والسب َعة َبعدها :ص َف ُ َ
َسلب َّيةَّ ،
الوجودَ ،قدي�م ٍ
فه�و س�بحا َن ُه وتَعاىلِ :
ف يف
باق ،خُمالِ ٌ
واجب ُ
ٌ
ُ
ِ
ِ
ِ
ذاتِ�ه جلميع اخلَالئقَ ،ف َل ْي َس بج ْس� ٍم ،وال َع َر ٍ
ف
ض ،وال َيتَّص ُ

بالزمان ،وال بال َيمني ،وال ِّ
بالشامل ،وال باخلَلف،
با َملكان ،وال َّ
وص ِ
َفس�هِ ،
القائم بِن ِ
وال باألم�امِ ،
واحدٌ يف ذاتِ�ه ِ
فاته وأفعالِه.
ُ
ليم ب�ك ُِّل يَش ٍء ما كان ،وما يكون ،وم�ا مل   َيكُنُ .مريدٌ
�ي َع ٌ
َح ٌّ
ٍ
ـ�ر َز ِمن ال َع�وامل :وما َلـ�م َيكُن منهم.
ل�ك ُِّل يَشء َج�رى .و َب َ
ِ
ق�ادر على ك ُِّل يَش ٍء ِمن ا ُمل ِ
ِ
إعدامها ،ال ُي ِ
ش�اركُه
مكنات وعىل
ٌ
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ِ
فيِ ذلك ُم ِ
وجود ،و ُمبصرِ ٌ ُمتَـك ِّل ٌم بكال ٍم
يع لك ُِّل َم ُ
ش�اركَ ،سم ٌ
ٍ
الصوت واحلَرف.
َأز ٍّيل ُمن ََّزه عن َّ
ِ
ب  لألنبياء عليهم الصال ُة والسالمِ :
ويجَ ِ
الع ْص َمة .فال
َّ
َّ
أمر ِه ون ِيه ،وكذلك ا َمل ِ
ِ
الئكَة.
َي َقع م ُنهم خُما َلف ٌة هلل يف ِ هَ ْ
ب لِ ُّلر ُس ِ
والسلام :ت ُ
َبليغ ما ُأ ِمروا
�ل َع َل ِيه ُم َّ
ويجَ ُ
الصالة َّ
اآلخ ِر وما فيهِ
لق ِم�ن األحكا ِم وغريها :كالي�و ِم ِ
ِ
َبليغ�ه َ
بت
َ
للخ ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
س�اب ،والعقاب ،والصرِّ َ اط ،وامليزان ،واجلَنَّة ،والنّار
ِمن احل
قع
والر ُسل ،وما َو َ
السامو ّية ُّ
وبال َعرش ،وبالكُريس ،وبال ُكتُب َّ
لدان ،واألولِياء ،وبإ ائهِ
ور ِ
والو ِ
هلم ِمن ُأ مَمِهم ،وباحلُ ِ
العنيِ .
سرْ
َّ
وب�أن ُّ
رزقون،
 ،وباملِع�راج،
�هداء أح َي�ا ٌء عن�د َربهِّ ِ�م ُي َ
الش َ
ٍ
ِ
الس�ا َعة ،وتجَ ديد التّوبة
وبِ َش�فاعة نَب ِّينا محُ َ ّمد ﷺ ،وب َعالمات ّ
ِمن ُّ
والرضا بال َق َضاء وال َقدَ ر.
الذنوبِّ ،
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نبذة عن الشّ ارح
اوي.
العق َْب ّ
الشيخ مصطفى بن أمحد ،أبو اخلريات ُ

فاضل مالكي ،نسبته إىل منية ُعقْبة باجليزة يف مرص ،تع ّلم

باألزهر ،والزم الش�يخ حممد العقّاد املالكي ثم الش�يخ عبادة
الع�دوي ،وحضر دروس علامء وقته كالش�يخ أمحد الدردير
ّ
والش�يخ صال�ح الس�باعي وغريهم .ث�م عم�ل يف التدريس

فانتفع الطلبة بعلمه.
له مؤ َّلفات منها :تكميل أقرب املسالك للشيخ الدردير،
ورشح عقيدة الدردير.

تويف يف مجادى الثانية سنة 1221هـ1806 /م.
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والسالم عىل رسول اهلل
احلمد هلل ّ
رب العالمَ نيّ ،
والصالة ّ

حممد ﷺ وبعد،
سيدنا ّ
ِّ

العقباوي:
فيقول راجي عفو املساوئ مصطفى بن أمحد ُ

جذب القلب «لعقيدة
مل�ا أراد اهلل تعاىل بحصول اخلري الكثري
َ

فع به ،وهو ُ
شيخنا
أهل ال ّتوحيد» للقطب الشّ هري الذي َع ّم ال ّن ُ
أمحد بن حممد الدردي�ر ،فكانت ً رِ
ص ًفا للكبري والصغري،
نفعا ْ
ّ
الدنيا
عمن ُش�غْ ُل ُه بر ِّبه ،املعرض ع�ن ّ
كي�ف ال ،وهي ب�ارز ٌة َّ
باب ٍ
خير للعباد ،نفعن�ا اهلل به
بي�ده وقلب�ه ،الذي جعل�ه اهلل َ
ٍ
كرام�ات ال ختفى عىل ذي
الدني�ا ويوم ال ّتن�اد ،فكم له من
يف ُّ
�د ِ
بالوع ِ
ٍ
�ن الوعيد،
حب�ه فظفر
وأم َ
ْ
رأي س�ديد ،أخل�ص يف ّ

تنوير رسيرة َم ْن س�عى يف طلبها أو تعاطاها حتى تر َّقى
فمنها ُ
يف ُرتَ�ب َ
دررا مفيدة جاد هبا
الكامل أعالها،
فجمع ُت عليه�ا ً
ْ
ُ
ش�يخنا يف رشح اخلريدة ،جعلها اهلل خالص ًة لوجهه الكريم،
وسببا للفوز يف َج َّنات ال ّنعيم.
ً

(بس�م اهلل الرمح�ن الرحي�م) :أي أس�تعني على تأليف�ي
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ذات اهللِ
بمس�مى هذا االس�م العظي�م .وذلك
املس�مى ه�و ُ
ّ
َّ
املنعم بالنّع�م العظيمة
املقدَّ س�ة املنف�ردة بالكَامل ،والرمح�ن:
ُ
املنعم بالنّعم
والرحي�م:
ُ
األصل ّي�ة كاإليامن والعافية وال َعقلّ .

وضحه
الرزق وزيادة التوفيق للخريات ،وقد َّ
الفرع ّية كزيادة ِّ
يف الشرّ ح.

ومل�ا كان احلم�د معن�اه الثّناء على اهلل تع�اىل بخري ،وهو

حيصل بالبسملة ،استغنى املص ّنف هبا.

(جي�ب عىل املك ّلف) أي جي�ب بالشرّ ع عىل البالغ العاقل

الدع�وة «معرفة» فيعاقب عىل تركه�ا ،واملعرفة:
ال�ذي بلغته ّ

اإلدراك اجل�ازم املطاب�ق للواقع بدليل ،كإدراكن�ا اجلازم بأنه
ِ
يعلم
تع�اىل
ٌ
موجود بدلي�ل وجود هذه املخلوقات ،ف�إنْ كان ُ
ذلك بال ٍ
ٌ
صحة إيامنه،
دليل فهو مق ّلدٌ  ،وفيه
خالف ،واملعتمد ّ
عاصيا برتكه الدليل اإلمجايل.
ويكون
ً

(ما جيب هلل) تعاىل ،أي :ما هو له تعاىل ال يقبل االنتفاء.

تنزه ع�ن كل نقص،
كبيرا
معنوي�ا ،أيّ :
عل�وا ً
ًّ
(تع�اىل) ًّ
واتّصف بصفات َ
الكامل ،فيش�مل ِصفات السلوب واملعاين.
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قاله ُ
بترصف.
شيخنا املؤ ِّلف يف رشح اخلريدة ّ

(وألنبيائه) أي :وما ثبت ألنبيائه ،مجع نبي ،وهو :إنسان
َذ َك�ر ُح ّر ِمن بني آدم أوحى اهلل إليه بأحكام .فإن أمر بتبليغها
نبيا
نبيا
ِّ
ورس�ولاً كسيد اخلالئق ﷺ ،وإن لمَ يؤمر هبا كان ًّ
كان ًّ
بنبوته عليه السالم.
فقط كسيدنا اخلرض عىل القول ّ
ٌ
لطيف
(ومالئكته) مجع َم َلك ،بفتح الالم ،وهو :جس�م

ّ
على التش�كالت اجلميل�ة ،قاله
ن�وراين ،ل�ه قدرة
روح�اين،
ٌّ
ٌّ
املؤ ِّل�ف يف رشح اخلري�دة ،وأجاد فيه بام مل يس�بق بمثله نفعنا
الدارين وسيأيت بعض نقل منه.
اهلل به يف ّ

(الك�رام) :ا َّلذين ال يعص�ون اهلل ما أمرهم ،ويفعلون ما

ذكورا وال إنا ًثا ،ال يأكلون وال يرشبون وال
يؤمرون ،ليس�وا
ً

ينامون.

(فتجب هلل تعاىل عرشون  صفة) :تفصيلاً وجيب له تعاىل
كماالت ال حرص هل�ا ،وال يلزم ُ
الصف�ات ،بل الواجب
حفظ ِّ

ا َ
جل�زم هبا( .وهي الوجود) أي :العشرون صفة هي :الوجود
ِ
فوجـ�وده تعـالـ�ى
املوجـ�ود،
ذات
وم�ا بع�ده.
والوجـ�ودُ :
ُ
ُ
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عدم�ه؛ قاله املؤ ِّلف
ٌ
واج�ب ال يقبل االنتف�اء ،أي :ال يمكن ُ
أنعم اهلل عليه.
ِ
(والق�دَ ُم) ّ
ايت أي :أنَّ اهلل تع�اىل ال َّأول لوج�وده كام
ال�ذ ُّ
قال�ه َم ْن أنعم اهلل عليه باحللم يف الشرّ ح ،وهو معنى قوله بعد

(بال ابتداء).

(والبق�اء) باملَ ّد وهو َس�لب اآلخرية أي أنه تعاىل ال آخر

لوجوده ،وهو معنى قوله بعد بال انتهاء.

(املخالفة للحوادث) أي :مل يوافق ش�ي ًئا من احلوادث يف

وضحه بعدُ سقانا اهلل من مرشبه.
ذاته وصفاته وأفعاله ،كام َّ

العلية ،أي :بذاته املرتفعة
(والقيام بالنفس) أي :بنفس�ه ّ

تقدم ،فهو تعاىل ذات ال عرض ،مس�تغن
ارتفاع�ا
معنويا كام َّ
ً
ًّ
فاعل يوجده ألن�ه القدي�م ِ
ٍ
املوجدُ جلميع
ع�ن خمص�ص ،أي
ّ
ا َ
خللق.

ع�دد يف ذات�ه إىل آخر م�ا يأيت له،
(والوحداني�ة) نف�ى ال َّت ّ
ّ

حبه.
رزقنا اهلل اإلخالص يف ّ

بالصفات ،وما
أزلية تس�تلزم االتِّصاف ِّ
(واحلي�اة) صفة ّ
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صحة العلم واإلرادة إذ تستلزم سائر
ألطف قوله يف الشرّ حّ :
الصفات.
َّ

ٌ
أزلي ٌ�ة تتع ّل�ق باملوج�ودات مطلقً�ا،
(والعل�م)
صف�ة ّ
ٍ
انكشاف عىل ما هي عليه كام قال فيام يأيت:
واملعدومات تعلق

بكل يشء ...الخ.

أزلية يتأتى هبا ختصيص املمكن ببعض
(واإلرادة) صفة ّ
ٍ
وج�ود أو عدم ،أو ط�ول أو قرص ،وزمان
م�ا جي�وز عليه من

وسواد.
ومكان وجهة ،وبياض َ

(والقدرة)ٌ :
إجياد املمكن.
أزلي ٌة يتأتّى هبا ُ
صفة َّ

ّ
ب�كل موج�ود تع ّل�ق
أزلي�ة تتع ّل�ق
ّ
(والس�مع) صف�ة ّ
ٍ
انكشاف.

(والبَص�رَ ) كذل�ك .واالنكش�اف هبام يغاير االنكش�اف
َ
بالبصرَ ونؤمن بذلك وال يعلم حقيقة ذلك إلاَّ هو تعاىل.
َ
ٍ
ٍ
(والكالم) ٌ
أزلي ٌة ليست بحرف وال صوت تدل عىل
صفة ّ
مجيع املعلوم�ات؛ قاله يف الشرّ ح ريض اهلل عنه وعنا به ،وقولنا
أزلية .أي :قديمة بذاهتا.
يف اجلميع ّ
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حيا) أي :جيب عىل املك ّلف أن يعتقد كونه
(وكونه تعاىل ًّ
ٍ
ٍ
واحدة موجودة مغاي�رة لذاته ،ال تنفك عن
بحياة
حيا
تع�اىل ًّ
ذاته ،ال تتع ّلق بيشء ،ال يعلم حقيقتها إلاَّ هو ّ
وعال.
جل َ
ٍ
ٍ
واح�د موجود قدي�م غري ذات�ه ،متع ِّلق
بعل�م
(وعليًم�اً )
بجميع األقس�ام تع ّلق انكش�اف ،ال يعلم حقيقته وال حقيقة

تع ُّلقه إلاَّ اهلل تعاىل.

ٍ
ٍ
واحدة موج�ودة قديمة قائم�ة بذاته،
ب�إرادة
(ومري�دً ا)

تتع ّل�ق باملمكنات عىل طبق ما علم ح ّتى املعايص ،إذا اإلراد ُة
الس ّ�نة ،فرييد املعايص وإن كان ال
غري األمر عىل مذهب أهل ُّ
يأمر هبا وال يرضاها.

ٍ
ٍ
واح�دة موج�ودة قديمة قائم�ة بذاته،
بق�درة
(وق�ادرا)
ً

ويعدم�ه عىل وف�ق م�ا أراد ،فيعلم اليشء
املمكن
يوج�د هب�ا
َ
ُ
وخيصصه ويؤ ِّثر فيه.
ّ

ٍ
واحد موجود قديم قائم بذاته ،ليس
(وس�ميعا) بس�معٍ
ً
ٍ
بجارح�ة وال صماخ ،أي :ثق�ب أذن ،نؤم�ن بذل�ك وننزهه

ع�ن ِصفات ا َ
الص�وت ّ
والذات ،ال
حلوادث ،ينكش�ف له هبا َّ
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بقرب وال ب ٍ
ٍ
عد.
وصف
ُي َ
ُ

ٍ
واح�د موجود قديم قائ�م ،بذاته ليس
(وبصيرا) ببصـ ٍر
ً
ٍ
بجارح�ة وال بحدق�ة ،ينكش�ف ل�ه تعـالـ�ى ب�ه األص�وات
ّ
والذوات.

ٍ
ٍ
بح�رف وال ترتيب من
واحد ليس
مـ�ا) ب�كال ٍم
(ومتك ِّل ً

تقديم وال تأخري.

(فه�ذه) املتقدِّ ُ
مة (عرشون صف�ة :األوىل) وهي الوجود

(نفس�ية) نس�بة لل َّنفس أي ّ
ٌ
الوجود هو ذات
صفة
ال�ذات ،إذ ُ
ّ
اعتبارا
وإنما ع َّده�ا صف� ًة
املوج�ود على طريقة األش�عري،
َ
ً

كما وضحه يف
بالوص�ف الظاه�ري ،وألن�ه زائ�د يف ال ّت َعقُّ ل
ّ
الشرّ ح.

سلبية) أي :اخلمسة التي بعد الوجود
(واخلمسة بعدهاّ :

س�لبي ًة ألن
وس�ميت
والوحدانية وم�ا بينهام،
وه�ي :الق�دم
ِّ
ّ
ّ
ٍ
على س ٍ
واح�دة ّ
مدل�ول ّ
نفي أم� ٍر ال يليق به
دل
كل
َ
�لب :أي ُ
تع�اىلِ ،
فالق�دَ ُم ّ
األو ّلية التي ال تلي�ق باهلل تعاىل،
دل عىل نف�ي ّ
والبقاء ّ
اآلخرية التي ال تليق باهلل تعاىل ...الخ.
دل عىل نفي
ّ
َ
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صفات ٍ
معان) أي :التي بعد اخلمس�ة
(والس�بعة بعدها:
ُ
ّ

وسم َيت معاين ألن
لبية ،وهي :احلياة والكالم وما بينهامِّ ،
الس َّ
ّ
ٍ
كل واح�دة معنى قائم بذات�ه أي :صفة موجودة قائمة بذاته.

الس�بعة املعاين ،وهي كونه
(والت�ي بعدها:
ّ
معنوي ٌة) أي :بعد ّ
حيا ومتك ِّلماً وما بينهام.
تعاىل ًّ

(فه�و س�بحانه وتع�اىل) ،ال ّتس�بيح :معناه ال ّتنزي�هَ ،ف َمن
ق�ال« :س�بحان اهلل» فقد أت�ى ٍ
بلفظ ّ
دال عىل تنزهي�ه تعاىل عماّ 
ُ
ال يليق به.
الدلي�ل عىل وجوده
العدَ مّ ،
(واج�ب الوجود) ال يقب�ل َ
ٍ
صنعة ال ُب ّد هلا من َصانع،
هذه املخلوقات ،ألهنا حادثة ،وكل
ربا ليس غريه خالقًا .قال تعاىل  وف
َف َم�ن َّ
تأمل ع�رف أن له ًّ
َ يِ

ْ
س ُ ْ
ون[ الذاريات .]21 ،51 ،أي :في ذواتكم
صر
نف ِ
�كم ۚ َأف َ اَل ُتب ِ
َأ ُ
َ
ُ

الموجدُ الق�ادر ...الخ ،أفال
عالم�ات دا ّل ٌة على أن�ه الواحدُ ُ
تتأملون.
ّ
ق�ال ش�يخنا في ش�رحه وأحس�ن فيم�ا ق�ال :إذا نزلت

النطفة جعلها اهلل في قرار مكين ،ثم خلقها علقة ،ثم ُمضغة،
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ال�رأس في
ث�م َم َّده�ا
َّ
وصوره�ا في أحس�ن ص�ورة ،فجعل ّ
العي�ن ُ
الوجه
واأل ُذن واألنف،
أحس�ن خلقةَ ،
وخ َلق َ
وصور َ
َّ
ف�ي أحس�ن ص�ورة ،وأودعها م�ن َ
والجم�ال ما ال
الكم�ال َ

والش َّم
البصر في العين،
والسمع في األذنَّ ،
َ
يخفى ،ثم أودع َ
وخ َلق فيه
وخ َلق ال ِّلس�انَ ،
وزين الف�م بالشّ �فتينَ ،
باألن�فّ ،

ّ
والمعارف،
ال�ذوق ،وجعل�ه ُيظهر ما في القلب من العل�وم َ
للرأس في ُح ْس ٍ
�ن بدي�ع ،وجعل فيها
الر َقبة حامل� ًة َّ
وجع�ل َّ
والش�رب ِ
الم ِ
الم َ
البطن
وصل لألكل ُّ
َ
َ
نفذ ُ
للمعدة ،وجعل في َ

ال َقلب والمصارين َ
اليد وما فيها
والكب�د وغير ذلكَ ،
وخ َلق َ
ِ
لحما ثم نفخ
الرجلين ،ثم َك َس�ا العظام ً
من أصابع ،وكذلك ِّ
مما
ال�روح،
فتحركْ َت ف�ي َبطن أم�ك وحفظك فيه�ا ّ
َّ
في�ك ّ
وأوصل لك غ�ذاءك وأنت ال تعلم ش�ي ًئا ،وأنزلك
يض�رك،
َ
ّ

وألمك من م�كان َض ِّي�ق ،وألهمك
الرح�م بلطف ل�ك ّ
م�ن َّ
فلما آن أوانُ
ثدي ّأمك وأجرى فيه ال َّل َبنَ ،
الرأفةّ ،
وخلق فيها َّ

وزي َنك بها،
ترتيب�ا
عجيباَّ ،
ً
األكل ،خلقَ لك األس�نان ورت ََّبها ً
ث�م أبدلك بأق�وى منها وخلق لك عي ًنا تج�ري ال تنقطع من
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فم�ك ،تلين بها األكل ،فإذا نزل ّ
المعدة أبقى لك
الطعام في َ

ما ينفع وأنزل من المخرجين ما يضر ،وخلق فيك قدر ًة على

يروح
نفسا ِّ
إمساك المخرجين عند عدم الحاجة ،وجعل لك ً
ْ
ْ
ِ
َ ً
وها
على ال َقلب َي َقظة ومنا ًما ،و ِإن َتع ّ ُدوا ِنعمت اهلل اَل تُحص َ
َ

ُ

َ َ

ُ

[إبراهيم /34 :14 ،النحل ،]18 :16 ،فتبارك اهلل أحس�ن الخالقين ،ولم
َام القُ درة،
ي�زل بنا رؤو ًف�ا
ريم�ا ،واهلل تعالى ت ُّ
رحيما َو ُدو ًدا َك ً
ً
عج ُز عن َخلق أحس�ن من هذا الشّ �كل ،وإذا ن ََظرت إلى
ال َي َ
والري�اح واألرض وم�ا فيها
والس�حاب ِّ
َّ
الس�ماء وكواكبه�ا ّ

علم�ت أنه الموجد القادر ،فم�ن كانت هذه صفاتُه ال ينبغي
ُ
أن ُي َخا َل َ
أستاذنا المص ّنف
ولند ُع بما دعا به
أمره وال نهيهْ ،
ف ُ
تبر ًكا إذ دعاؤه مج�اب :ال ّٰلهم و ِّفقْنا لما فيه ِر َضاكَ ،
واقطعنا
ّ

وحب رسولك،
عن كل شيء سواك ،وامأل قلوبنا من ُح ّبك ُ
ِ
وخذ بأيدينا إنْ زَ َللنا،
الوصل من في�ض فضلكُ ،
وأذقْن�ا َل َّذة َ
الجواد َ
الكريم الرؤوف الرحيم،
وس�امحنا إن أخطأنا ،إنَّك َ

انتهى .باختصار.

ويستحيل عليه تعالى ضد الوجود ،وهو العدم.
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قديما لكان
(قدي�م) بلا ابت�داء ،بدليل أنه ل�و لم يك�ن ً

مفتق�را ،وهذا ٌ
باطل
حاد ًث�ا فيحتاج إلى َم�ن يوجده ،فيكون
ً
العاج�ز المفتقر لغي�ره ال َي ِص ّح أن
ألن�ه ينافي
األلوهي�ة ،إذ َ
ّ
إلها خالقًا ،فيستحيل عليه ِض ّد ِ
الحدوث.
يكون ً
القدَ م وهو ُ
ٍ
باقيا لجاز عليه
(ب�اق) بال انته�اء ،بدليل أنه لو لم يك�ن ً
تقدم ،فيس�تحيل عليه ِض ّد البقاء
الع�دم فيحتاج إل�ى آخر ما ّ
َ

العدم.
وهو طروء َ

ٌ
(مخال�ف) ف�ي ذات�ه وصفات�ه لجمي�ع َ
الخلق ،ث�م َّبين

َ
مركبا
بع�ض ما به المخالفة بقوله( :فليس بجس�م) أي ليس ً
غي�ر مركّ �ب( .وال عرض) ألن�ه تعالى ذات ال
وال
جوه�را َ
ً

بالصغَ ر( ،وال
صف�ة قائم�ة بالغير ،وال يوص�ف بالكب�ر وال ّ
ي ّتص�ف بالمكان) ألنه من ِصفات الح�وادثَ ،فال ُيقال :اهلل

الج ّنة وفي الموقف من
فوق وال تحت ،ورؤيتنا له تعالى في َ
غي�ر اتِّصافه بدخوله فيها وال خروجه منها ،كما أنه س�بحانه

العرش وال تحت�ه ،وال ُيقال داخل في العالم وال
لي�س فوق َ

خ�ارج ،وال ُيقال :ال يعلم مكان�ه إلاَّ هو ،ألنه ليس له مكان
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وكثيرا ما يعترض ُ
شيخنا حفظه اهلل على َم ْن يقول :اهلل
أصلاً ،
ً
داخل في العالم بعلمه خارج بذاته ،وصدق في اعتراضه لما

في هذا اللفظ من السماجة فسبحان من مزج أعضاء المؤ ّلف

بال ّتوحيد الخالصَ ،سقانا اهلل من مشربه.

الزم�ان ،ومع
بالزم�ان) ف�اهلل تعال�ى
ٌ
موج�ود قبل َّ
(وال ّ

خارجا عنه.
الزمان ،وليس داخلاً فيه وال
الزمان ،وبعد ّ
ّ
ً

(وال باليمي�ن وال بالش�مال وال بالخل�ف وال باألمام)
�د
ولي�س اهلل ف�ي جه�ة وال ل�ه جه�ة ،فيس�تحيل علي�ه ِض ّ
المخالف�ة ،وه�ي المماثل�ة للح�وادث ،بدليل أنه ل�و ماثلها

لكان حاد ًثا مثلها فيفتقر ...الخ ،وذلك باطل لما عرفت.

(القائم بنفسه) أي :بذاته ،أي :أنه ذات ال صفة بدليل أنه

بالصفات كالعل�م والقدرة ...الخ.
ل�و كان صفة لما ات َّصفت ِّ
وقد ثبت أنه تعالى م ّتصف بها ،فيس�تحيل ِض ّد ِ
القيام بالنفس
وهو كونه ِصفة أو حاد ًثا.

ذات
(واح�د في ذات�ه) ليس مركّ ًبا وال يمك�ن أن تكون ٌ

كذاته.
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(وصفاته) أي واحدٌ في صفاته ،فليست صفاته متعدِّ دةً،
ٍ
ألحد ٌ
صفة
علم واح�دٌ وقدرة واحدة ...ال�خ ،وليس
ب�ل له ٌ
ٌ
محيط بجميع األش�ياء ،وعلمنا كل شيء،
كصفاته ،إذ علمه

عام ُ
�ة التع ّل�ق بجمي�ع الممكنات ،وقدرتن�ا عاجزة
وقدرت�ه ّ
الح َركات
وال تؤ ّث�ر ،وإن كان�ت موج�ودة عند خلق اهلل لن�ا َ
والس َكنات.
َّ
ٍ
ألح�د فعل ،بل
(وأفعال�ه) أي :واح�دٌ في فعله ،فليس

ه�و المؤ ِّثر وحده في جمي�ع األفعال ،بدليل أن�ه لو لم يكن

واح�دً ا بل كان متعدِّ ًدا ألمك�ن التخالف ،فيلزم العجز الذي
الوحدانية
من صفة الحوادث ،وذلك ُمحال ،فيستحيل ِض ّد
ّ
عدد في ّ
والصفات واألفعال.
وهو ال ّت ُّ
الذات ِّ
بالصفات،
حيا لما اتّصف ِّ
(ح�ي) بدليل أنه لو لم يك�ن ًّ
ٌّ
ِ
الموت مستحيل.
فال يوجد شيء من العالمَ ،فض ّد َ
الحياة هو َ
(علي�م ِّ
والجزئي�ات (ما كان
الكلي�ات
بكل ش�يء) من
ٌ
ّ
ّ

وم�ا يكون وم�ا لم يك�ن) أزلاً وأبدً ا بال تأمل وال اس�تدالل
وال سبب من األسباب ،فال ُيقال :علمه ن ََظري وال َضروري
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بدليل أنه لو لم يكن عالما لكان ِ
جاهلاً  ،فال يخلق ش�ي ًئا مع
ً
ِ
ِ
الجهل ،وما
أنه الخالق لكل شيء ،فيستحيل ض ّد العلم وهو َ
في معناه من َّ
الظن والغَ فلة وال ّنس�يان وال ّنوم واشتغاله بشأن
ُ
ش�يخنا الش�يخ أحمد
الخير الكثير
عن ش�أنه ،قاله م�ن ُمنِ َح
َ
الدردير.
ّ
(مريدٌ ِّ
لكل ش�يء َج َرى) وهو بمعنى (و َب َرزَ ) أيُ :و ِجدَ

من العوالم التي ال يعلم عددها إلاَّ اهلل تعالى.

(وما لم يكن منها) أي :لم يوجد  ،فتخصيص األش�ياء

ٌ
وصالحة في األزَ ل
الوجه الذي يوجد عليه،
ف�ي األزَ ل على َ
واألول
الشيء على ِخالف ما سيوجد عليه،
ألن يكون ذلك
ُ
َّ
قديما .ودليل
قديما ،والثّاني:
يسمى :تع ّلقًا
ًّ
صلوحيا ً
تنجيزيا ً
ّ
ًّ
اإلرادة أن�ه ل�و لم يك�ن مريدً ا ب�أنْ ُو ِجدَ ش�يء على خالف
عاج�زا ،وذلك محال لما
مقهورا
م�راده لكن مكرها فيكون
ً
ً
عرفت ،فيستحيل ِض ّدها وهي َ
الكراهة.
(قادر على ِّ
كل ش�يء م�ن الممكنات وعل�ى إعدامها)
ٌ

أي :الح�وادث ،فلا تتع ّلق الق�در ُة ف�ي األزل واإلراد ُة فيما
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ٍ
ٍ
قل�ب الحقائق أو
مس�تحيل
بواج�ب وال
ال ي�زال
َ
لئلاّ يل�زم ُ

بالح�وادث
تحصي�ل الحاص�ل ،فتع ّل�ق الق�درة ف�ي األزَ ل َ
إيج�ا ًدا وإعدا ًم�ا عل�ى طب�ق اإلرادة .صلوح�ي قديم :وهو

عاجزا،
قادرا ل�كان
ً
التع ّل�ق الواج�ب ،بدليل أنه ل�و لم يكن ً
ش�يء من خلق�ه ،وذلك باطل ،فيس�تحيل ِض ّدها
فال يوجد
ٌ

وتنجيزيا حاد ًثا :وهو جائ�ز كتع ّلقها بالممكن
العجز،
وه�و َ
ًّ
ف�ي وقت وج�وده أو عدمه بالفعل ،وهذا هو القس�م الثّالث
وهو الجائز في حقّه تعالى.

(ال يشاركه في ذلك مشارك) فال تأثير لقدرتنا في شيء،
االختيارية مخلوقة له تعالى
والس َكنات
بل جميع َ
ّ
الح َركات َّ
كم�ا أنّ قدرتنا مخلوقة له تعالى لكن لما كان لقدرتنا مقارنة
عند إيجاده تعالى لحركاتنا نس�ب إلين�ا ذلك ِ
الفعلُ ،
وط ِل َب
الحال ،وترتّب الثّواب ِ
والعقاب على ذلك عند
ِم ّنا في َظاهر َ

تلك المقارنة ،وال تأثير لل ّنار في اإلحراق ولألكل في الشّ بع
للس ّ
ـكـين في ال َقطع ال بذاتها ،وال
الس�تر وال ِّ
وال للثّواب في ّ

بقوة جعلها اهلل فيها ،بل ذلك أمر عادي يجوز تخالفه.
ّ
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ٍ
�ميع ِّ
وم ْب ِص ٌر) عطف على سميع ،أي:
لكل
موجود ُ
(س ٌ
َ

ِ
قديما بذاته
�ر ل�كل موج�ود ،فيتع ّلقان تع ّلقً�ا
ًّ
تنجيزي�ا ً
ُم ْبص ٌ
قديما بذواتنا ِ
تعالى ِ
وصفاتنا
وصفاته
حيا ً
ّ
الوجودي�ة َو َصلاَ ًّ
وتنجيزي�ا حاد ًثا عن�د وجودنا،
الوجودي�ة قب�ل وجودهم�ا
ًّ
ّ
والب َصر قوله تعـالــى:
بالس�مع َ
والدلي�ل على اتِّصافه تعالى َّ
ْ
َ�ميعالب ِصري ُ [ الش�ورى ،]11 :42 ،وألنه لو َلم ي ّتصف
هوالس ِ
... و ُ
َ

َ

ّ

ُ َ

والع َمى ،وذلك مستحيل
الص َمم َ
بهما التّصف بضدِّ هما وهو َّ
محتاجا حاد ًثا ،واهلل الغني القديم.
ألنه يكون
ً

ِّ
والحروف)
أزلي ّ
الص�وت ُ
منزه ع�ن ّ
(متكل ٌ�م ب�كال ٍم ّ

قائم كالمه بذاته ال بغيره ،ألنّ المراد الكالم النفسي بدليل
ٌ
ْ

وس تك ِل ً
ٰ
يما[ النساء ]164 :4 ،ك َّل َم ُه بال حرف وال
َ ...و َك ّلَم ا ُ
هلل مُ ىَ َ
َ

فهما ،أنّ ا ّلذي َك َّلمه هو اهلل تعالى ،وليس
َصوت؛ خلق في�ه ً
ف�ي ٍ
الح�وادث ،وألنه لو لم
جهةّ ،
من�ز ٍه عن جميع صف�ات َ
أبكما ،وهو نقص مستحيل عليه تعالى.
يكن متك ِّل ًما لكان ً

واعل�م أنه يج�ب على المك َّلف أن يعتق�د أنه يجوز في
حقّ�ه تعال�ى ِف ْع ُ
�ل الممكن�ات ُ
وتركها كاإلس�عاد ،وهو عند
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والس�عادة :الموت على
األش�عري :اإلمات�ة على اإليم�انّ ،

صفة ٍ
اإليم�ان ،فه�ي أثر اإلس�عاد ،وه�و ُ
�ر بتع ُّلق
فع�ل ُت َف َّس ُ
والس�عادة مق�دورة ،وكل منهما حادث،
القُ �درة بالمقدورّ ،

فالس�عادة واإلس�عاد ال
والس�عيدَ :م�ن م�ات على اإليمانَّ ،
َّ
يتبدلاَ ن عند األشعري.
َّ
والسعادة حادثة
الس�عيد هو المؤمنَّ ،
وقال الماتريديَّ :

يتب�دل ،ألنه يرجع
تتبدل ،واإلس�عاد قديم ال َّ
وه�ي اإليمان َّ

لصفة اسمها التكوين موجودة قائمة بذاته بها وجود األشياء
عن�د القدرة ،ألنّ القدرة عنده بها ِص َّح�ة التأثير في الممكن
والتكوين به وجود األشياءَ ،
والخلف لفظي .وال يجب على
الصالح واألصلح م�ع َخلقه ،بدليل وق�وع الباليا
اهلل فع�ل َّ

حت�ى لألطفال وال ُّطيور ،خال ًفا للمعتزلة ،قاله من ش�رح اهلل
َصدره في شرح الخريدة.

الصالة والسلام العصمة) أي:
(ويجب لألنبياء عليهم ّ
يج�ب على المك ّلف أن يعتق�د أنهم معصومونِ ،
والعصمة:
الصغَ ر ِ
َ
والك َبر،
هي األمانة،
الصغائر في ِّ
فحفظ ُه ْم اهلل حتى من ّ
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كما قال من أنعم اهلل عليه.

(فلا يقع منهم مخالفة هلل في أم�ره ونهيه) فال يقع منهم

محر ٌم وال مكروه.
ّ

(وكذلك المالئكة) يجب علينا أن نعتقد عصمتهم ،قال
ْ
َ َ َ

ْ
َ َ ُ َ ُ

ْ
هلل
تعال�ى ّ ... :اَل يعص
ون ا َ
َ ُ َ
 .]6 :66ويج�ب اإليم�ان بهم إجمالاً فيمن ل�م يعلم تفصيلاً ،
وتفصيًل�اً فيم�ن عل�م تفصيًل�اً  ،كجبري�ل أمي�ن الوح�ي،

ما أَمر مُهْ ويفعلُ�ون ما يؤمرون[ التحريم،

َ

َ َ

َ

وإس�رافيل أمين الصور ،وميكائيل أمين األمطار ،وعزرائيل

ومنكر ونكير الموكّ لين بس�ؤال القبر،
أمي�ن َقبض األرواحُ ،
ورض�وان خازن الج ّن�ة ،ومالك خازن ال ّن�ار ،فهؤالء يجب

�ر ِ
معرفته�م بالشّ �خص .وأم�ا َح َم ُ
س�يدنا
لة َ
ش ،وأعوانُ ّ
الع ْ
الصغير َ
َّ
والكبير
والح َفظة
عزرائيلَ ،
البشَ �ر ّ
الموكلون بحفظ َ

والكاف�ر يحفظونه�م م�ن ِ
�نَ ،
والك َتب�ة ا ّلذي�ن يكتب�ون
الج ّ
الح َس�نات يمنع َم َلك
الخير َّ
والش ّ�ر ،ومن َفضل اهلل أن َم َلك َ
�ـت س�اعاتّ ،
العبد َيتوب وال
الس ِّ�يئات  عن الكتابة ِس ّ
لعل َ
َّ
العبد جلس�وا على َقبره يس�تغفرون له
يكتب عليه فإذا مات َ
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إن كان مؤم ًنا .فهؤالء يجب معرفتهم بالنوع ،قاله في الشّ رح

زاده اهلل إنعا ًما.

والسالم تبليغ ما ُأ ِم ُروا
للر ُس�ل عليهم ّ
الصالة ّ
(ويجب ّ

بتبليغه َ
األحكام) أما ا ّلذي أمرهم اهلل بعدم تبليغه
للخلق من ْ
األول
خي َرهم فيه فيجوز .فالقسم ّ
فال يجوز تبليغه عليهم وما َّ

واج�ب تبليغه عليهم بخالف الثّان�ي َفحرام ،والثّالث جائز.
َ
تفصيلاً ك َس ِّ�يدهم األعظم
ويج�ب اإليم�ان فيما ُعلم منه�م
والسلام ،وآدم ونوح
محمد علي�ه وعليهم ّ
س�يدنا ّ
ِّ
الصلاة ّ
ِ
واليسع وذي الكفل وإلياس ويونس
وإدريس وهود وصالح َ
وأيوب وإبراهيم وإس�ماعيل
وهو ذو ال ّن�ون ،أي :الحوتّ ،

وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وداود وسليمان ُ
وش َعيب

وأم�ا غيرهم
وموس�ى وه�ارون
وزكري�ا ويحي�ى وعيس�ىّ .
ّ
الراجح
فنعتق�د أن اهلل أوحى إلى أنبياء ال يعلم عددهم على َّ

محمد عليه
سيدُ نا ّ
إلاَّ هو .ويجب علينا أن نعتقد أنّ أعظمهم ِّ
السالم
َّ
والسالم وأنه آخرهم ،وأنّ نزول عيسى عليه َّ
الصالة ّ
محمد ﷺ بل
آخر ّ
سيدنا ّ
الزمان ليس بشر ٍع جديد غير َشرع ِّ
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محمد ﷺ ،مجتهد فيه ،وأنه رسول إلى
س�يدنا ّ
حاكم بشَ رع ِّ
إنس�ا ِ
جمي�ع َ
وج ًّنا ،انتهى من الشّ �رح؛
الخلق عر ًبا
ً
وعجماً ،
َش َر َح اهلل َصدر مؤ ِّلفه.

(وغيرها) أي :غير األحكام.
ُ

الموتى
(كالي�وم اآلخ�ر) ،وهو يوم القيامة ،فيحي�ي اهلل َ

المتفرقة ،أي :المعدومة ويس�اقون إلى
بعد جم�ع أجزائهم
ِّ

أرض يخلقها اهلل ّ
وعال يقف فيها َ
الخالئق كما قال.
جل َ
(وما فيه من ِ
الحساب) فيحاسب اهلل عبيده وحده ،وهو

ِ
ِ
سيئاته أحدً ا ،فبعد أن يخبره
ألطف الحساب ،فال يطلع على ِّ

بها يقول :قد غفرتها لك ،نسأل اهلل أن يسامحنا من زلاَّ تنا.
ِ
المالئِكة فق�ط ،ومنهم ومن
وق�د يكون الحس�اب م�ن َ
اهلل ،ذل�ك بع�د أخ�ذ العب�اد الكت�ب بأيمانه�م كالمؤمني�ن،
وش�مائلهم كالكافرين ،وال حساب على األنبياء والمالئكة

األمة ومن يتبعهم ،وأفضلهم أبو بكر
والسبعين أل ًفا من هذه ّ
ّ

األمة ّأول من يحاسب تسهيلاً 
ِّ
الص ّديق رضي اهلل عنه ،وهذه ّ

عليهم ،ذكره المؤ ّلف نفعنا اهلل به.
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(والعق�اب) أي :يج�ب اإليم�ان ِ
بالعق�اب ،أي أن اهلل
الع َصاة ا ّلذين ال يغفر لهم وجميع ُ
ِّ
(إما
يعذب بعض ُ
الك ّفارّ ،

جميعا
معا ،ومصير المؤمنين
ً
في ال َقبر أو في ال ّنار) أو فيهما ً
الج ّنة ،ومصير الكافرين ال ّنار.
َ

وعذابه ولو لم يكن
وكذلك يجب اإليمان بنعي�م ال َقبر َ

في َقب�ر فينعم أو ّ
جميعا .ولو تفر ًقا،
والج َس�د
الروح َ
ً
يعذب ّ
ٍ
بلطف للمؤمن و َمشَ قّة
والقادر ال يعجز .وكذلك َض ّمة ال َقبر
عل�ى َ ِ
المالئكة
الم َل َكي�ن فيه لغي�ر َ
الكاف�ر .وكذل�ك س�ؤال َ
والش َ�هداء ،ومالزم سورة تبارك ،و َمن
والص ّديقين ُّ
واألنبياء ِّ

ق�رأ اإلخالص في مرضه ثلاَ ًثا ،والمطعون ،و َم ْن َمات زَ من
َّ
والمجنون واألبله ،ومنها َمن مات
الطاعون ولو ل�م يطعنَ ،
الجمعة أو ليلتها ،وجزم الس�يوطي بس�ؤال ِ
الج ّن وعدم
يوم ُ
سؤال األطفال.

بالص�راط وه�و:
(والص�راط) أي :يج�ب اإليم�ان ِّ
ِّ
ش�يء مم�دود على ظه�ر جه َّن�م ،ال يعل�م حقيقت�ه إلاَّ اهلل،
والج ّنة ،ألنّ َج َه َّن َ�م بينهما ترده
الراجح بين الموق�ف َ
عل�ى َّ
115

والسلام،
األول�ون واآلخرون ،حتى األنبياء عليهم ّ
ّ
الصالة ّ

لك�ن الك ّفار َي ُم ُّرون على ّأوله ثم ترميه�م المالئكة في ال ّنار

ور ُس�له ،وي َّتس�ع ويضيق على
لع�دم جوابه�م باإليمان باهلل ُ
الم�رور ،فمنهم َمن
ال ّن�اس بقدر أعماله�م ،ويتفاوت�ون في ُ
الخ ِ
اط�ف ،وأعلى منه َ
كالبرق َ
كطرف العين ،كش�يخنا
�ر َ
َي ُم ّ

المؤ ِّلف إن ش�اء اهلل تعالى ،بدليل اش�تغاله فيما أقامه اهلل فيه
مما يرضي َر ّبه وس�رعة إعراضه َعما ال ُي ِ
رضيه ،ومن ال ّناس
ّ
ّ
َم�ن َي ُم ّر كأجاوي�د َ
الخيل ،ومنهم أ َقل م�ن ذلك ،ومنهم َمن
ثم يخرج كالمؤمنين ا ّلذين أراد اهلل تعذيبهم،
َيسقُ ط في ال ّنار ّ

والمعتمد أنه موجود.

الدنيا ال
الصراط عل�ى صورة مي�زان ّ
(والمي�زان) قب�ل ِّ

يصور
َيعل�م حقيقت�ه إلاَّ اهلل ،مي�زان واح�د لجمي�ع األم�مّ ،
الحس�نة بص�ورة َحس�نة نورانية في َك َّف ٍ
�ة عن يمين
َ
األعمال َ َ
ّ
ٍ
ظلمانية في َك َّف ٍة عن شمال
بصورة َقبيحة
ئات
والس ِّ�ي ُ
َ
العرش َّ
ّ
الع�رش جهة ال ّنار ،وقيل :ت�وزَ ن ُ
الك ُتب ،وهناك صنج ُيعلم
َ

وعنا به.
بها
ُ
تفاوت الموزون ،ذكره في الشّ رح رضي اهلل عنه َ
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(والج َّن�ة) يج�ب اإليمانُ به�ا ،وهي دار الثّ�واب ،أي:
َ

الج�زاء عل�ى األعم�ال وما يعطي�ه اهلل منه فضلاً من�ه وكر ًما
َ
مم�ا ال يعلمه إلاَّ ه�و ،كما أنّ الثّواب بفضل�ه .وهي ثمانية:
ّ
ِ
المأوىَ ،ف َج َّنة ُ
الخ ْلدَ ،ف َج َّنة ال ّنعيم،
أفضلها الفر َدوسَ ،ف َج َّنة َ
الجالل ،على م�ا رواه ابن
السلام ،ف�دار َ
َف َج َّن�ة َعدن ،فدار َّ
عب�اس .وه�ي موجودة نزل منه�ا آدم ص ّلى اهلل عليه وس�لم
ّ
المؤ ِّلف واألحباب
لتكمل فضائله ،نس�أل اهلل أن يدخلنا مع َ
ِ
الفر َدوس بدون سابقة َع َذاب.

(وال ّن�ار) موجودةٌ ،طبقاتها س�بع :أعالها َج َه َّنم لِع َص ِ
اة
ُ
َ
المؤمني�ن ،ث�م تَصي�ر خالي� ًة ألنه�م ال يخل�دون ،ف َل َظ�ى،
فالجحيم ،فالهاوية ،نعوذ باهلل
فالس�عيرَ ،ف َس� َقرَ ،
ُ
فالح َط َمةَّ ،
البعد عن أسبابها.
منها ،ونسأل اهلل ُ

ٌ
مخلوق
(بالع�رش) وه�و :جس�م
(و) يج�ب اإليم�ان َ

والس�ماوات واألرض�ون
الس�ماوات َّ
الس�بعّ ،
عظي�م ف�وق ّ

كحلقة في َفلاَ ة.
َ

ٌ
مخلوق
(و) بالنسبة له يجب اإليمان (بالكرسي) وهو:
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العرش ،ال يعلم حقيقته إلاَّ اهلل تعالى.
عظيم تحت َ

َّ�ماوية) واألنبي�اء
(و) يج�ب اإليم�ان (بالكت�ب الس
ّ
جميعا وال نكف�ر ببعضهم ،ألن َمن
(والر ُس�ل) فنؤمن به�م
ً
ُّ
اآلخ�ر ال ينفعه ذلك،
بالبع�ض و َلم ُي َص�دِّ ق البعض َ
َص َّ
�دق َ
بل هو كافر( ،وما وقع لهم مع ُأ َم ِمهم) من مقاس�اة الشّ �دائد
ِ
المعجزات حين بلغوا ال ّتوحيد.
وإظهار

ُ
نبينا  ا ّل�ذي قال فيه:
ومم�ا يجب اإليمانُ به
ّ
ح�وض ّ

مربع مس�ت ٍو،
«حوضي مس�يرة ش�هر ،وزواياه س�واء» ،أيّ :
«م�اؤه أبيض من ال َّلبن ،وريحه أطيب من ِ
المس�ك ،وكيزانه
َ
ظمأ أبدً ا»
�ر َبة ال َي َ
أكث�ر من نُجوم َّ
الس�ماءَ ،من َش� ِر َب منه ُش ْ
أ .ه�ـ ،ولكل نبي َح ٌ
السلام فحوضه
�وض
ً
إلاَّ صالحا عليه َّ

ضرع ناقته.

(و) يج�ب اإليم�ان (بالحور العين) .نس�اء خلقهن اهلل

ضيء
الج ّنة ،الواحدة تلبس س�بعين ُح ّلة ،ونور س�اقها ُي
ف�ي َ
ُ
منها.
(و) يج�ب اإليمان (بالول�دان) خل َقهم اهلل على صورة
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�رور ،ال
ِغلمان ّ
وس ٌ
الدنيا ،جمالهم َش�ديد ،في رؤيتهم َف َر ٌح ُ
َي ُ
ٌ
فاحش�ة ،إذ هي مبغوضة هلل تعالى ال
خطر بقلب أحد فيهم
الج ّنة.
تخطر بقلب أهل َ

(و) يجب اإليم�ان (باألولياء) ،أي :نعتقد أنّ اهلل جعل
�ق ِعباده
وح ّ
بع�ض عبي�ده أولياء ،وه�م القائمون بِ َح ّ
�ق اهلل َ
حسب اإلمكان ،لهم َكرامات خا ِر َقة للعادة.

الحرام
المس�جد َ
(و) يج�ب اإليمان (بإس�رائه  )من َ
ِ
(وبالمعراج)
المس�جد األقص�ى ،وم�ا رآه ف�ي س�يره،
إل�ى َ
بجسده الشّ ريف يقظة.
أحي�اء عن�د ر ِّبه�م
(و) يج�ب اإليم�ان (ب�أن الشّ �هداء
ٌ
الج ّنة بِ ِخلاَ ف غيرهم ال
ويتنعمون بأرواحهم ف�ي َ
يرزق�ون) َّ
يدخل إلاَّ يوم القيامة.

نبين�ا  )العظم�ى ف�ي
(و) يج�ب اإليم�ان (بش�فاعة ِّ

الموقف ،وله شفاعات غيرها.
َ

الس�اعة)َّ ،أولهاُ :خروج
(و) يج�ب اإليمان (بعالمات َّ
الدجال ،وهو من بن�ي آدمِ ،
األلوهية،
كافر َي َّدع�ي
المس�يح ّ َّ
َ
ّ
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بالدني�ا ،فس�بحان َمن يفعل ما يش�اء .ثانيه�ا :نزول
َيط�وف ُّ
الد َّجال.
السلام ،ويقت�ل ّ
َ
المس�يح عيس�ى ب�ن مري�م علي�ه َّ
ذرية يافث بن
ثالثهاُ :خ�روج يأجوج ومأجوج ،قبي َلتان م�ن َّ
سيدنا
السالمّ ،
وأمة ِّ
نوحَ ،يطوفون األرض زَ َمن عيسى عليه َّ
محم�د  ف�ي رؤوس ِ
الجب�ال َيدعون اهلل عليه�م فيموتون
ّ

الد َّابة
جميع�ا ،فينزل عيس�ى و َم�ن مع�ه .رابعهاُ :خ�روج ّ
ً
خ�رج
الح ّ
ت َُك ِّل�م ال ّن�اس بِ ُبطلان األدي�ان إلاَّ دي�ن َ
�قَ ،في ُ
بالبي�ت ،تجري ال َف َرس
رأس�ها من َّ
الصفا وعيس�ى َي ُطوف َ
�رج ثلثه�ا ،و َله�ا أربع�ة َقوائ�م وزَ َغب
ثَلاَ َث�ة َّأي�ام وم�ا َخ َ

و ِريش .خامس�هاُ :ط ُلوع الشّ �مس من َمغربها ثال َثة ّأيام أو

ثم
يو ًما وتغرب في َ
السماءّ ،
المش� ِرق أو ت َْص َعد إلى َوسط َّ
ِ
المشْ � ِرق
المغرب وبعد ذلك تَخرج من َ
ترجع تَغ�رب في َ
عل�ىالع�ادة.

مم�ا يجب اإليمان به (تجدي�د ال ّتوبة من ّ
الذنوب)
(و) ّ

ف�اهلل تعالى يقب�ل توبة َمن يت�وب وتَجديد ا ل ّتوبة َ
�د على
أش ّ
الش�يطان ِم�ن كل ش�يء ألن�ه يضي�ع ما عمل�ه مع اب�ن آدم،
َّ
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والقُ نوط ِمن رحم�ة اهلل كبيرة ولو َكث َُرت ّ
الذنوب .وال يكفر

أحد بارتكاب ّ
الس َّنة.
الذنب خال ًفا لغير أهل ُّ

«الرضا بال َق َضاء وال َقدَ ر».
(و) ّ
مما يجب اإليمان به ِّ
�ر ًكا به
ولتخت�م بما خت�م به ش�يخنا المؤ ِّلف خريدته ت ََب ُّ

�ذ ٍّلَ :ر ِّب ال ت َ
ورج�اء أن نش�رب من مش�ربهَ ،و ُق�ل بِ ُ
َقطعني
َ
ِ ِ
ِ
للعمى.
الم ِزيل َ
عنك بِ َقاطع ،وال تَح ِرمني من س ِّرك األبهى ُ
سيدي
هذا ما َس َّ
�هل اهلل من َفيض القُ طب الكبير شيخنا ِّ

المس�اوئ
أحم�د َّ
الدردير عل�ى يد جامع�ه راجي َ
العفو من َ
بالم�وت على
مصطف�ى ب�ن أحم�د ُ
�م اهلل له َ
العقب�اويَ ،خ َت َ

اإليمان.

وتم بحمد اهلل.
ّ
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كتاب ثامنية متون يف العقيدة والتوحيد
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