متن العقيدة السنوسية
المسماه أ ُّم البراهين
تأليف
اإلمام محمد بن يوسف السنوسي الحسني  -رحمه هللا تعالى ونفعنا به وبعلومه

ترجمة صاحب متن السنوسية
مأخوذة عن األستاذ سعيد عبداللطيف فودة (تهذيب شرح السنوسية – أ ّم البراهين) ص:51-51
اسمه ونسبه :
هو اإلمام محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي ،وبلقب السنوسي اشتهر ،نسبة لقبيلة بالمغرب ،ويلقب أيضا بالحسني نسبة
للحسن بن علي أبى طالب من جهة أم أبيه .
وهو تلمساني أيضا نسبة إلى بلدة تلمسان .
وهو عالم تلمسان وصالحها وزاهدها وكبير علمائها الشيخ العالمة المتفنن الصالح الزاهد العابد األستاذ المحقق الخاشع أبو يعقوب
يوسف.
كان مولده بعد الثالثين وثمانمائة.
مشايخه ودراسته :
نشأ اإلمام السنوسي خيّرا مباركا فاضال صالحا .
أخذ عن جماعة منهم ،والده المذكور ،والشيخ العالمة نصر الزواوي والعالمة محمد بن توزت ،والسيد الريف أبو الحجاج يوسف بن
أبي العباس بن محمد الشريف الحسني ،وقد أخذ عنه القراءات ،وعن العالم المعدل أبي عبد هللا الحباب علم االصطرالب ،وعن اإلمام
محمد العباس األصول والمنطق ،وعن الفقيه الجالب الفقه وعن الولي الكبير الصالح الحسن أبركان الراشدي حضر عنده كثيراً
وانتفع به وببركته ،وكان يحبه ويؤثره ويدعو له ،فحقق هللا فيه فراسته ودعوته.
وعن الفقيه الحافظ أبي الحسن التالوتي أخيه ألمه الرسالة ،وعن اإلمام الورع الصالح أبي القاسم الكنابشي إرشاد أبي المعالي
والتوحيد هن اإلمام الحجة الورع الصالح أبي زيد الثعالبي الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث ،وأجازه ما يجوز له .وعنه وعن
اإلمام العالم العالمة الولي الزاهد الناصح إبراهيم التازي ألبسه الخرقة وحدثه بها عن شيوخه ،وروى عنه أشياء كثيرة من
المسلسالت وغيرها
وعن العالم األجل الصالح أبي الحسن القلصادي األندلسي الفرائض والحساب .وأجازه جميع ما يرويه .وغيرهم .
وكان آية في علمه وهديه وصالحه وسيرته وزهده وورعه وتوقيه.
مكانته العلمية وسيرته :
له في العلوم الظاهرة أوفي نصيب ،جمع من فروعها وأصولها السهم والتعصيب ،ال يتحدث في فن إال ظن سامعه أنه ال يحسن غيره
سيما التوحيد والمعقول ،شارك فيها غيره وانفرد بعلوم الباطن بل زاد على الفقهاء مع معرفة حل المشكالت سيما التوحيد.
كان ال يقرأ علم الظاهر إال خرج منه لعلوم اآلخرة سيما التفسير والحديث لكثرة مراقبته هلل تعالى كأنه يشاهد اآلخرة .
قال تلميذه الماللي » :سمعته يقول:
ليس من علم من علوم الظاهر يورث معرفته تعالى ومراقبته إال التوحيد ،وبه يفتح في فهم العلوم كلها ،وعلى قدر معرفته يزداد
خوفه « اهـ .
وانفرد بمعرفته التوحيد إلى الغاية ،وكتبه التي ألفها في العقائد كافيه خصوصا الصغرى » أم البراهين « ال يعادلها شيء من العقائد.
وكان حليما كثير الصبر ربما يسمع ما يكره فيتعامى عنه وال يؤثر فيه ،بل يبتسم وهذا شأنه في كل ما يغضبه ،وال يلقي له باال بوجه،
وال يحقد على أحد ،وال يعبس في وجه أحد .يفتح من تكلم في عرضه بكالم طيب وإعظام حتى يعتقد أنه صديقه.
قال الماللي تلميذه .سمعته يقول:
»ينبغي لإلنسان أن يمشي برفق وينظر أمامه لئال يقتل دابة في األرض «.

وإذا رأى من يضرب دابة ضربا عنيفا تغير وقال لضاربها:
»ارفق يا مبارك «.
وينهي المؤدبين عن ضرب الصبيان.
قال الماللي :وسمعته يقول :
»هلل تعالى مائة رحمة ال مطمع فيها إال لمن اتسم برحمة جميع الخلق وأشفق عليهم«.
وفاته :
ولما أحس بمرض موته انقطع عن المسجد والزم فراشه ،حتى مات ،ومرض عشرة أيام ولما احتضر لقنه ابن أخيه مرة بعد مرة،
فالتفت إليه وقال له:
»وهل ثم غيرها«.
وقالت له بنته:
»تمشي وتتركني ! «.
فقال لها :
»الجنة مجمعنا عن قرب إن شاء هللا تعالى «.
وكان يقول عند موته :
»نسأله سبحانه أن يجعلنا وأحبتنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها «.
وتوفي يوم األحد ثامن عشر جمادى األخيرة عام خمس وتسعين وثمانمائة .وشم الناس المسك بنفس موته رحمه هللا.
قال تلميذه الماللي:
»وأخبرني قبل موته بنحو عامين أن سنه خمس وخمسون سنة « .ق
ال التنبكتي في » نيل االبتهاج «:
ورأيت مقيدا عن بعض العلماء أنه سأل الماللي المذكور عن سن الشيخ ،فقال له :مات عن ثالث وستين سنة
وهللا أعلم.
كتبه ومؤلفاته :
وأما تأليفه ،فقال الماللي:
منها شرحه الكبير على الحوفية المسمى المقرب المستوفي ،كبير الجرم كثير العلم ،ألفه وهو ابن تسعة عشر عاما ،ولما وقف عليه
شيخه الحسن أبركان ،تعجب منه وأمره بإخفائه حتى يكمل سنه أربعين سنة لئال يصاب بالعين ،ويقول له :ال نظير له فيما أعلم ودعا
لمؤلفه .
وعقيدته الكبرى سماها عقيدة أهل التوحيد في كراريس من القالب الرباعي أول ما صنفه في الفن ،ثم شرحها ،ثم الوسطى وشرحها
في ثالثة عشر كراسا.
قلت :وهذه العقيدة عليها شرح جيد للشيخ عليش ،وعلى شرح السنوسي لها حاشية جليلة القدر للشيخ يس.
ثم الصغرى( ) وشرحها في ست كراريس وهي من أجل العقائد ،ال تعادلها عقيدة ،كما أشار إليه هو في شرحه عليها ،قال الشيخ:
»ال نظير لها فيما علمت تكفي من اقتصر عليها عن سائر العقائد «.
أقول الحق ما قاله ،فإن كل من قرأ هذا المتن انتفع بما فيه ،واهتدى إلى الحق الصريح ،في أقل زمان.
وعقيدته المختصرة أصغر من الصغرى وشرحها في أربع كراريس ،وفيه فوائد ونكت .والمقدمات المبينة لعقيدته الصغرى ،قريبة
منها جرما وشرحها في خمس كراريس .
وشرح األسماء الحسنى في كراسين ،يفسر االسم ،ويذكر حظ العبد منه .
وشرح التسبيح دبر الصلوات ،تكلم على حكمته.
وشرح عقيدة الحوضي ،خمس كراريس .
وشرحه الكبير على الجزيرية( ) ،فيه نكت نفيسة .

ومختصرا لصحيح مسلم في سفرين فيه نكت حسنة .
وله شرح على صحيح مسلم اسمه » مكمل إكمال اإلكمال«.
وشرح إيساغوجي في المنطق تأليف البرهان البقاعي كثير العلم .ومختصره العجيب فيه زائد على الخونجي ،وشرحه حسن جدا .
ومن المعلوم أن متن الخونجي من أدق كتب علم المنطق .وعلى شرح متن السنوسي حاشية جليلة للبيجوري.
وشرح قصيدة الحباك في االصطرالب ،شرح جليل .
وشرح أبيات اإلمام االليرى في التصوف .
وشرح األبيات التي أولها » تطهر بماء الغيب«.
وشرحه العجيب على البخاري ،وصل فيه إلى باب من استبرأ لدينه .
وشرح مشكالت البخاري في كراسين.
ومختصر الزركشي على البخاري.
قال التنبكتي في نيل االبتهاج » :وقد وقفت على جميع هذه الكتب«.
ثم قال الماللي :ومنها عقيدة أخرى فيها دالئل قطعية يرد على من أثبت تأثير األسباب العادية كتبها لبعض الصالحين ،ومختصر
التفتازاني على الكشاف ،وشرح مقدمة الجبر والمقابلة البن ياسمين.
وشرح جمل الخونجي في المنطق ،وشرح مختصر ابن عرفة وفيه حل لصعوبته ،وقال لي :
»إن كالمه صعب سيما هذا المختصر ،تعبت كثيرا في حله لصعوبته إلى الغاية ،ال أستعين عليه إال بالخلوة«.
ومنها شرح رجز ابن سينا في الطب ،لم يكمل .
ومختصر في القراءات السبع.
وشرح الشاطبية الكبرى لم يكمل .
وشرح الوغليسية في الفقه لم يكمل.
ونظم في الفرائض.
واختصار رعاية المحاسبي .
ومختصر الروض األنف للسهيلي لم يكمل .
ومختصر بغية السالك في أشرف المسالك للساحلي .
وشرح المرشدة والدر المنظوم في شرح اآلجرومية.
وشرح جواهر العلوم للعضد في علم الكالم على طريقة الحكماء وهو كتاب عجيب جداً في ذلك إال أنه صعب متعسر على الفهم جداً.
ومنها تفسير القرآن إلى قوله وأولئك هم المفلحون ،في ثالثة كراريس ،ولم يمكن له التفرغ له .
وتفسير سورة » ص « وما بعدها.
قال الماللي :فهذا ما علمت من تآليفه مع ما له من الفتاوى والوصايا والرسائل والمواعظ مع كثرة األوراد وقضاء الحوائج واإلقراء
اهــ.
قال التنبكتي :سمعت أن له تعليقا على فرعي ابن الحاجب ،نفعنا هللا به.
تالميذه :
أخذ عنه أعالم ،كابن صعد ،أبي القاسم الزواوي وابن أبي مدين والشيخ يحيى بن محمد وابن الحاج البيدري ،وابن العباس الصغير،
وولي هللا محمد القلعي وريحانة زمانه ،وإبراهيم الجديجي ،وابن ملوكة وغيرهم من الفضالء.
وبعد فهذه نبذة من سيرة هذا اإلمام العطرة ،وقطعة من أحواله ،وال شك أنها غير وافية بالمقصد ،ولكن قد ذكر التنبكتي أن تلميذه
الماللي جمع في سيرته وأحواله وفوائده تأليفا كبيرا في نحو ستة عشر كراسا من القالب الكبير ،وقال إنه اختصره في جزء في نحو
ثالثة كراريس ،وما ذكره في كتابه نيل االبتهاج إنما هو طرف منه.
ونحن لم نذكر جميع ما ذكره في نيل االبتهاج ،بل اختصرناه أيضا ً.
نفعنا هللا تعالى به وبعلومه آمين ( ).

متن أم البراهين
المسمى
بالعقيدة السنوسية الصغرى
لإلمام
أبي عبد هللا محمد بن يوسف السنوسي الحسسني
رحمه هللا تعالى ونفعنا به وبعلومه
آمين
ضبطت على نسخة الحلبي ونسخة األستاذ سعيد فودة
بسم هللا الرحمن الرحيم
الَحْ ُمد هلله.
ُول هللاه .
ًوالصالَةُ َوالسالَ ُم َعلَى َرس ه
از .
بَ ،و ه
ص ُر فهي ثَالَثَ هة أَ ْق َس ٍامْ :ال ُوجُو ه
أ ْعلَ ْم أّن ْال ُح ْك َم ال َع ْقلي يَ ْن َح ه
اال ْسته َحالَ هةَ ،وال َج َو ه
صو ُر فهي ْال َع ْق هل َع َد ُمهُ .
اجبُ َ :ماال يُتَ َ
فَ ْال َو ه
صو ُر هفي ا ْل َع ْق هل ُوجُو ُدهُ .
َوال ُم ْست هَحيلَُ :ماالَ يُتَ َ
صحُّ فهي ْال َع ْق هل َو َجو َدهَ َو َع َد ُمهُ .
َوال َجائه ُزَ :ما يَ ه
ّ
ْرفَ َما يَ هجبُ فهي َح ِّ
ق َموْ الَنَا َجل َوعَزَ ،و َما يَ ْست هَحلَُ ،و َما يَجُو ُز .
َويَ هجبُ َعلَى ُكلِّ ُم َكل ٍ
ف شَرْ عًا أ ْن يَع ه
ك فهي َح ِّ
ق الرُّ س هُل َعلَ ْي هه ُم الصالَةُ وّالسالَ ُم .
ْرفَ هم ْث َل ذله َ
َو َك َذا يَ هجبُ َعلَ ْي هه أَ ْن يَع ه
صفَةًَ ،و هه َي :
هف َمما يَ هجبُ هل َموْ هالنَا َجل َوعَز هع ْشرُونَ ه
ْال َوجُو ُد .
َو ْالقه َد ُم .
َوالبَقَا ُء .
ث.
َو ُمخَالَفَتُهَ تَ َعالَى هل ْل َح َوا هد ه
خصِّص .
َوقهيَا ُمةُ تَ َعالَى بهنَ ْف هس هه :أَيْ الَ يَ ْفتَقه ُر إهلَى َم َحلَ ،والَ ُم
ٍ
صفَاته ههَ ،والَ فهي أَ ْف َعاله هه .
َو ْال َوحْ دَانهيةُ:أَيْ الَ ثَانه َي لَهُ فهي َذاته ههَ ،والَ فهي ه
فَه هذ هه هس ُّ
ت:
صفَا ٍ
ت ه
ْاألُولَى نَ ْف هسيةٌَ ،و هه َيْ :ال َوجُو ُد .
َوال َخ ْم َسةُ بَ ْع َدهَا َس ْلبيةٌ .
ت ال َم َعانهيَ ،و هه َي :
صفَا ٍ
ت ،تُ َسمى صفَا ه
ثُم يَ هجبُ لَهُ تَ َعالَى َس ْب ُع ه
يع ال ُم ْم هكنَات .
ْالقً ْد َرةَُ ،و ْا هإلرا َدةُ :ال ُمتَ َعلِّقَ ه
ان هب َج هم ه
تَ ،وال ُم ْست هَحيالَ ُ
َو ْال هع ْل ُم ال ُمتَ َعلِّ ُ
ت.
تَ ،وال َجائهزَا ه
اجبَا ه
يع ْال َو ه
ق هب َج هم ه
َوال َحيَاةَُ ،و هه َي :الَ تتَ َعل ُ
يء.
ق هب ْش ه
يع ال َموْ ُجدَات .
َوالس ْم ُع َوالب َ
صرُ :ال ُمتَ َعلِّقَان به َج هم ه
ْ
ْ
َ
ق به َما يَتَ َعل ُ
تَ ،ويَتَ َعل ُ
ت.
فَ ،والَ صَوْ ٍ
ْس به َحرْ ٍ
َو ْال َكال ُم :الذي لي َ
ق به هه ال هعل ُم همنَ ال ُمتَ َعلقَا ه

ت َم ْعنَ هويةًَ ،و هه َيُ :مالَ هز َمةٌ لهلس ْب ْع ْاألُولَىَ ،و هه َي :
صفَا ٍ
صفَا ٍ
ت ،تُ َسمى ه
ثُم َس ْب ُع ه
صيراًَ ،و ُمتَ َكلِّ ًما .
َكوْ نهُ تعالى  :قادراًَ ،و ُمريداًَ .وعَاله ًما َو َحياَ ،و َس هميعًاَ ،وبَ ه
صفَةًَ ،و هه َي أَضْ دَا ُد ْال هع ْش هرينَ ْاألُولَىَ ،و هه َي :
َو همما ي ْست هَحي ُل هفي َحق هه تَ َعالى هع ْشرُونَ ه
ْال َع َد ُم .
َوال ُحد ُ
ُوث .
َوطُ ُر ُؤ ْال َعد هَم .
رم ،أَوْ لهُ
َوال ُم َماثَلَةُ هل ْل َح َوا هد ه
اغ .أَوْ يَ ُكونَ َع َرضًا يَقُو ُم هب ْال هجرْ م ،أَوْ يَ ُكونَ هفي هجهَ ٍة ْللجْ ه
ث :هبأ َ ْن يَ ُكونَ هجرْ ًما :أَيْ تَأ ُخ َذ َذاتُهُ ْال َع هليةُ قَ ْدراً همنَ ْالفَ َر ه
ال
ث ،أَوْ يَت ه
صفَ َذاتُهُ ْال هعلهيةُ بهال َح َوا هد ه
ان ،أَوْ تَت ه
َر ،أَوْ ْال هكبَ هر ،أَوْ يَتَصفَ بَاْألَ ْغ َراض فهي ْاألَ ْف َع ه
ان ،أَوْ َز َم ٍ
هُ َو هجهَةٌ ،أَوْ يَتَقَيد به َم َك ٍ
صفَ بهالصِّ غ ه
كام .
أَوْ ْاألَحْ ه
ص.
َو َك َذا يَ ْست هَحي ُل َعلَ ْي هه تَ َعالَى أَ ْن الَ يَ ُكونَ قائه ًما هبنَ ْف هس هه ،هبأ َ ْن يَ ُكونَ ه
صفَةً يَقُو ُم هب َم ٍ
حل ،أَوْ يَحْ تَا ُج إهلَى ُمخَص ٍ
صفَا هت هه ،أَوْ يَ ُكونَ َم َعهُ هفي ْال ُوجُو هد
احداً هبأ َ ْن يَ ُكونَ ُم َركبًا هفي َذا هت هه ،أَوْ يَ ُكونَ لَهُ ُم َما هث ٌل هفي َذا هت هه ،أَوْ ه
َو َك َذا يَ ْستَحي ُل َعلَ ْي هه تَ َعالَى أَ ْن الَ يَ ُكوُنَ َو ه
ُمؤَث ٌر فهي فهع ٍْل همنَ ْاألَ ْف َعا هل .
ُول ،أَوْ
َو َك َذا يَ ْست هَحي ُل َعلَ ْي هه تَ َعالَى ْال َعجْ ُز ع َْن َم ْم هك ٍن ماَ ،وإهي َجا ُد ش َْي ٍء همنَ ْال َعالَ هم َم َع َك َراهَته هه له ُو ُجو هد هه .أَيْ َعد هَم إه َرا َدته هه لَهُ تَ َعالَى أَوْ َم َع ال ُذه ه
يل ،أَوْ هبالطب هْع .
ْال َغ ْفلَ هة ،أّوْ هبالت ْعله ه
وم ماَ ،وال َموْ ُ
تَ ،والص َم ُمَ ،و ْال َعمى َو ْالبَ َك ُم .
َو َك َذا يَ ْست هَحي ُل َعلَ ْي هه تَ َعالَى ال َج ْه ُل َو َما فهي َم ْعنَاهُ بَم ْعلُ ٍ
اض َحةٌ هم ْن هَ هذ هه .
َوأَضْ دَا ُد الصِّ فَا ٍ
ت ال َم ْعن هَوي هة َو ه
َوأَما ال َجائه ُز فهي حقِّ هه تَ َعالَى :فَفه ْع ُل َكلِّ َم ْم هك ٍن أَوْ تَرْ ُكه ُ .
ُدوث ْال َعالَ هم ،ألَنهُ لَوْ لً ْم يَ ُك ْن لَهُ ُمحْ هد ٌ
أَما بُرْ هَانُ َو َجو هد هه تَ َعالَى :فَح ُ
ث بَلْ َحد َ
اويًا
َث هبنَ ْف هس هه لَز َم أَ ْن يَ ُكونَ أَ َح ُد ْاألَ ْم َري هْن ال ُمتَ َساويَي هْن ُم َس ه
ب َوه َُو ُم َحا ٌل .
اجحًا َعلَ ْي هه هبالَ َسبَ ٍ
له َ
ص ه
اح هب هه َر ه
ث َحا هد ٌ
ث.
ون أ َو َغي هْر هه َماَ ،و ُمالَ هز ُم ال َحا هد ه
َو ّد هلي ٌل ُحدُو ه
اض ال َحا هدثَ هة هم ْنَ :ح َر َك ٍة ،أ َو ُس ُك ٍ
ث ْال َعالَ هم ُمالَ َز َمتُهُ هلألَ ْع َر ه
اض ُمشَاهَ َدةُ تَ َغي هُّرهَا هم ْن َعد ٍَم إهلَى َو َجو ٍدَ ،و هم ْن ُوجُو ٍد إهلَى َعد ٍَم .
َو َدلهي ُل ُحدُو ه
ث ْاألَع َر ه
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ً
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
أو الت َسل ُس ُل .
ب القهد هَم لهُ تَ َعالى :فَألنهُ لوْ يَك ْن قَدي ًما ،ل َكانَ َحا هدثا فَيَفقه ُر إهلى ُمحْ هد ٍ
َوأَما بُرْ هَانُ ُوجُو ه
ث ،فَيَل َز ُم الدوْ رُ ،ه
اجبًاَ ،وال َجائه ُز الَ
َوأَما بُرْ هَانُ َو َجو ه
ب ْالبَقَا هء لَهُ تَ َعالَى ،فَألَنهُ لَوْ أَ ْم َكنَ أَ ْن يَ ْل َحقَهُ ْال َع َد ُم ،الَ ْنتَفَى َع ْنهُ ال ْق َد ُم له َكوْ هن ُوجُو هد هه هحينَ هئ ٍذ َجائه ًزا الَ َو ه
ق قَ هريبًا ُوجُوبُ قه َد هم هه تَ َعالَى َوبَقَا هئه .
يَ ُكونُ ُوجُو ُدهُ إهال َحا هدثًاَ ،كيْفَ ! َوقَ ْد َسبَ َ
ب هق َد هم هه
ث :فَألَنهُ لَوْ َمائَ َل َش ْيئًا هم ْنهَا ،لَكانَ َحا هدثًا هم ْثلَهَاَ ،وذ هل َ
ك ُم َحا ٌل هلما َع َر ْفتَ قَ ْب ُل هم ْن ُوجُو ه
ب ُمخَالَفَ هت هه تَ َعالَى هل ْل َح َوا هد ه
َوأَما بُرْ هَانُ َو َجو ه
تَ َعالَى َوبَقَائه هه .
ت ال َم َعانهيَ ،والَ ال َمعْنوي هة،
صفَا ه
صفُ به ه
َوأَما بُرْ هَانُ َو َجوب قهيَا هم هه تَ َعالَى هبنَ ْف هس هه :فَألَنهُ تَ َعالَى لَ هو احْ تَا َج إهلَى َم َح ٍل لَ َكانَ صفَةًَ ،والصِّ فَةُ الَ تَت ه
ب قه َد هم هه
صفَ ٍةَ .ولَو احْ تَا َج إهلَى ُمخ
صافُهُ هب هه َما فَلَي َ
َو َموْ هالنَا َجل َوعَز يَ هجب اتِّ َ
َصِّص لَكانَ َحا هدثًاَ ،كيْفَ ! َوقَ ْد قا َم ْالبُرْ هَانُ َعلَى ُوجُو ه
ْس هب ه
ٍ
تَ َعالَى َوبقَا هئ هه .
َوم عَجْ هز هه هحينَ هئ ٍذ .
ب ْال َوحْ دَا هني هة لَهُ تَ َعالَى :فَألَنهُ لَوْ لَ ْم يَ ُك ْن َو ه
َوأَما بُرْ هَانُ ُوجُو ه
احدًا لَ هز َم أَ ْن الَ يُو َج َد ش َْي ٌء همنَ ْال َعالَ هم هللَز ه
ث.
صافه هه تَعالَى هب ْالقُ ْد َر هة َو ْا هإل َرا َد هة َو ْال هع ْلم َوال َحيَا هة :فَألَنهُ لَ هو ا ْنتَفى َش ْي ٌء هم ْنهَا لَ َما َو هج َد ش ْ
ب اتِّ َ
َي ٌء همنَ ال َح َوا هد ه
َوأَما بُرْ هَانُ َو َجو ه
صفَ بهأَضْ دَا هدهَا،
ب الس ْم هع لَهُ تَ َعالَى َو ْالبَ َ
صفَ بههَا لَ هز َم أَ ْن يَت ه
اإلجْ َماعَُ ،وأَ ْيضًا لَوْ لَ ْم يت ه
َوأَما بُرْ هَانُ َو َجو ه
ص هر َو ْال َكالَ هم :فَ ْال هكتَابُ والسُّنة َو ه
َو هه َي نَقَائهصُ َ ،والن ْقصُ َعلَ ْي هه تَ َعالَى ُم َحا ٌل .
ب
ب َعلَ ْي هه تَ َعالَى ش َْي ٌء هم ْنهَا َع ْقالً ،أَ هو ا ْستَحا َل َع ْقالَ الَ ْنقَلَ َ
ت أَوْ تَرْ هكهَا َحا هئ ًزا هفي َحقِّ هه تَ َعالَى :فَألَنهُ لَوْ َو َج َ
َوأَما بُرْ هَانُ َكوْ هن هفعْل ال ُم ْم هكنَا ه
ك الَ يُ ْعقَ ُل .
اجبًا أَوْ ُم ْست هَحيالً ،وّذ هل َ
ال َم ْم هكنُ َو ه

َوأَما الرُّ ُس ُل َعلَ ْي هه ُم َوالسالَ ُم :
فَيَ هجبُ هفي َحقِّ هه ُم :الصُّ ْد ُ
ق.
ق َو ْاألَ َمانَةُ َوتَ ْب هلي ُغ َما أ ُ همرُوا هبتَ ْب هل ه
يغ هه هل ْلخ َْل ه
تَ ،و هه َيْ :ال َك هذبُ َو ْال هخيَانَةُ بهفهع هْل ش َْي ٍء همما نُهُوا نَ ْه َي تَحْ هر ٍيم أَوْ َك َراهَ ٍة ،أَوْ
َويَ ْست هَحي ُل فهي َحقِّ هه ْم عَل ْي هه ُم الصالَةُ َوالسالَ ُم أَضْ دَا ُد هذه الصِّ فَا ه
ق.
هكت ْمانُ ش َْي ٍء همما أ ُ همرُوا بهتَ ْبله ه
يغ هه له ْلخ َْل ه
ص فهي َم َراته هب هه هم ْال َعلهي هة ؛ ْ
ض َونَحْ هو هه .
اض ْالبَش هَري هة التي الَ تُؤَ دِّي إهلَى نَ ْق ٍ
كال َم َر ه
َويَجُو ُز فهي َحق هه ْم َعلَ ْي هه ُم الصالَةُ َوالسالَ ُم َما هُ َو همنَ ْاألَ ْع َر ه
ص ْدقه هه ْم َعلَ ْي هه ُم الصالَةُ َوالسالَ ُم :فَألَنهُ ْم لَوْ لَ ْم يَصْ ُدقُوا لَلَ هز َم الَ َك هذبُ فهي َخيَ هر هه تَ َعالَى لهتَصْ هديقه هه تَ َعالَى لَهُ ْم هب ْال ُمعْج َز هة
ب ه
أَما بُرْ هَانُ ُوجُو ه
ق َع هب ْدي هفي ُكلِّ َما يُبَلِّ ُغ َعنِّي .
ص َد َ
ازلَ هة َم ْن هزلَةَ قَوْ هل هه تَ َعالَىَ :
الن ه
ب ال ُم َحر ُم ،أَ هو ال َم ْكروهُ طَا َعةً فهي
ب ْاألَ َمانَ هة لَهُ ْم َعلَ ْي هه ُم الصالَةُ وّالسالَ ُم :فَألَنهُ ْم لَوْ خَانُوا بهفهع هْل ُم َحر ٍم ،أَوْ َم ْكرُو ٍه ،الَ ْنقَلَ َ
َوأما بُرْ هَانُ ُوجُو ه
ب
ْل ُم َحر هم َوالَ َم ْكرُوهَ .وه َذا به َع ْينه هه هُ َو بُرْ هَانُ ُوجُو ه
اال ْقتهد ه
َحقِّ هه ْم ،ألَن هللاَ تَ َعالَى أَ َم َرنَا به ه
َاء به هه ْم فهي أَ ْقواله هه ْم َوأَ ْف َعاله هه ْمَ ،والَ يَأْ ُم ُر هللاُ تَ َعالَى بهفهع ه
ث.
الثاله ه
ُ
يع أَوْ لهلت َسلِّي ع هَن ال ُّد ْنيَا ،أَوْ لهلت ْن هبي هه له هخس هة
وعهَا َ هب هه ْم :إهما لهتَع ه
اض ْالبَش هَري هة َعلَ ْي هه ْم  :فَ ْمشَاهَ َدةُ ُوقُ ه
ْظ هيم أج ه
َوأَما َدلهي ُل َج َو ه
از ْاألَ ْع َر ه
ُور هه ْم أَوْ لهلت ْش هر ه
ار أَحْ َوا هل هه ْم هفيهَا َعلَ ْي هه ُم الصالَةُ َوالسالَ ُم .
قَ ْد هرهَا هع ْن َد هللا تَ َعالَىَ ،و َعد هَم هر َ
ضاهُ هبهَا دَا ًر َجزَا ٍء ألَ ْن هبيَا هئ هه َوأَوْ ليَا هئ هه هبا ْع هتبَ ه
َويَجْ َم ُع َم َعانه َي ه هذ هه ال َعقَا هئ هد ُكلهَا قَوْ ُل :
الَ إهلهَ إهال هللاُ ُم َحم ٌد َرسُو ُل هللاه
إهذ َم ْعنَى ْاألُلُو ههي هة :ا ْسته ْغنَا ُء ْا هإلل هه َع ْن ُكلِّ َما هس َواهَُ ،وا ْفتهقَا ُر ُكلِّ َما َعدَاهُ إهلَ ْي هه .
فَ َمعْنى الَ إهلهَ إهال هللاُ :الَ ُم ْستَ ْغنَي ع َْن ُكلِّ َما هس َواهَُ ،و ُم ْفتَ هقرًا إهلَ ْي هه ُكلُّ َما َعدَاهُ إهال هللاُ تَ َعالَى .
ُوجبُ لَهُ تَ َعالَىْ :ال ُوجُودََ ،و ْالقه َد َمَ ،و ْالبَقَا َءَ ،وال ُمخَالَفَةَ له ْل َح َوا هد ه
أَما ا ْسته ْغنَا ُؤهُ َجل َوعَز ع َْن ُكلِّ َما هس َواهُ ،فَهُ َو ي ه
سَ ،والتن َُّزهَ
ثَ ،و ْالقهيَا َم بهالن ْف ه
ص.
عَن النقَا هئ ه
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ص هر َوال َكالَ هم ،إهذ لَوْ لَ ْم ت هَجبْ لَهُ ه هذ هه الصِّ فَ ُ
ث ،أ هو ال َم َحلِّ ،أوْ َم ْن
َويَ ْد ُخ ُل فهي ذله َ
ك ُوجُوبُ الس ْم هع لَهُ تَ َعالَى َوالبَ َ
ات ل َكانَ ُم ُحتَاجًا إهلَى ال ُمحْ هد ه
ص.
يَ ْدفَ ُع َع ْنهُ النقَائه َ
ضهَُ ،كيْفَ ! َوهُ َو َجل َوعَز ْال َغ هن ُّي ع َْن
اض هفي أَ ْف َعا هل هه َوأَحْ كا هم ههَ ،وإهال لَ هز َم ا ْف هتقَا ُرهُ إهلَى َما يُ َحصِّ ُل َغ َر َ
َويُؤُخ ُذ هم ْنهُ :تَن َُّزهُهُ تَ َعالَى ع هَن ْاألَ ْغ َر ه
ُكلِّ َما هس َواه ُ .
ب
ت عقال َوالَ تَرْ ُكهُ ،إه ْذ لَوْ َو َج َ
ب َعلَ ْي هه تَ َعالَى ش َْي ٌء هم ْنهَا َع ْقالً كالث َوا ه
َويُ ُؤ َخ ُذ هم ْنهُ أَ ْيضًا :أَنهُ الَ يَ هجبُ َعلَ ْي هه تَ َعالَى ف ْع ُل ش َْي ٍء َم ْن ال ُم ْمكنَا ه
ضهُ ،إه ْذ الَ يَ هجبُ فهي َحقِّهَ تَ َعالَى إال َما هُ َو َك َما ٌل لَهَُ ،كيْفَ َوهُ َو َجل َوعَز
ك الش ْي هء لهيَتَ َكم َل هب هه َغ َر ُ
َمثَالً ،لَكانَ َجل َوعَز ُم ْفتهقَرًا إهلَى ذله َ
ْال َغنه ُّي ُكل َما هس َواه ُ .
ُوجبُ لَهُ تَ َعالَى ال َحيَاةََ ،و ُع ُمو َم ْالقُ ْد َر هة َو ْا هإل َرا َد هة َو ْال هع ْل هم ،إه ْذ لَو ا هنتَفى ش َْي ٌء هم ْنهَا لَ َما أَ ْم َكنَ أَ ْن
َوأَما ا ْف هتقَا ُر ُكلِّ َما َعدَا ُء إهلَ ْي هه َجل َوعَز فَهُ َو ي ه
ث فَالَ يَ ْفتَقه ُر إهلَ ْي هه ش َْي ٌءَ ،كيْفَ ! َوهُ َو الذي يَف ْتقه ُر إهلَ ْي هه ُكلُّ َما هس َواه ُ .
يُو َج َد ش َْي ٌء همنَ ال َح َوا هد ه
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ً
َ
َ
َ
وم عَجْ هز هه َما هحينَئه ٍذ ،كيْفَ ! َوهُ َو الذي يَفتَقه ُر
ان فهي األلو ههي هة لما افتقَ َر إهل ْي هه ش َْي ٌء لهل ُز ه
َوي ه
ُوجبُ لَهُ تَ َعالَى أَ ْيضًا :ال َوحْ دَانهيةَ ،إهذ لوْ كانَ َم َعهُ ث ٍ
إهلَ ْي هه َكلُّ َما هس َواه ُ .
َوي ُْؤ ّخ ُذ م ْنهُ أَ ْيضًاُ :حد ُ
ي يَ هجبُ أَ ْن يَف ْت هق ُر
ُوث ْال َعالَ هم هبأَسْر هه ،إه ْذ كانَ ش َْي ٌء هم ْنهُ قَدي ًما لَ َكانَ ذ هل َ
ك الش ْي ُء ُم ْستَ ْغ هنيًا َع ْنهُ تَ َعالَىَ ،كيْفَ ! َوهُ َو الذ ه
إه هل ْي هه ُكلِّ َما هس َواه ُ .
ك ْاألَثَ ُر ع َْن َموْ الَنَا َجل َوعَزَ ،كيْفَ ! َوهُ َو الذي
ت فهي أَثَر ماَ ،و ّإال لَ هز َم أَ ْن يَ ْستَ ْغنَي ذله َ
َويُ ُؤ َخ ُذ هم ْنهُ أَ ْيضًا :أَنهُ الَ تَأْ هثي َر لهش َْي هء همنَ ْال َكائهنَا ه
يَ ْفتَقه ُر إهلَ ْي هه ُكلُّ َما هس َواهُ ُع ُمو ًما .
ت يُؤَثّ ُر هبطَب هْع ههَ ،وأَما إه ْن قَدرْ تَهُ ُم َؤثِّرًا هبقَو ٍة َج َعلَهَا هللاُ فهي هه كم يَ ْز ُع ُمهُ َكثهي ٌر همنَ ْال َجهَلَ هة
ال ،ه َذا إه ْن قَدرْ تَ أَن َش ْيئًا همنَ ْالكائهنَا ه
َو َعلَى ُكلِّ َح ٍ
ب
اسطَ ٍةَ ،وذ هل َ
فَذ هل َ
اط ٌل هل َما َع َر ْفتَ هم ْن ُوجُو ه
ك بَ ه
ال إهلَى َو ه
ك م َحا ٌل أَ ْيضًا ،ألَنهُ يَ ه
ْض ْاألَ ْف َع ه
صي ُر ح هينَ هئ ٍذ َموْ الَنَا َجل َوعَز ُم ْفتَ هقرًا هفي إهي َجا هد بَع ه
ا ْس هت ْغنَا هئ هه َجل َوعَز ع َْن ُكلِّ َما هس َواهُ .

ْرفَتُهَا فهي َح ِّ
ق َموْ الَنَا َجل َوعَزَ ،و هه َي :
فَقَ ْد بَانَ لَ َ
ك تَ َ
ض ُّمنُ قَوْ هل :الَ إهلهَ إهال هللاُ لهألَ ْق َس هام الثالَثَ هة الت هي يَ هجبُ َعلَى ال ُم َكل ه
ف َمع ه
َما ي هًجبُ فهي َحقِّ هه تَ َعالَىَ ،و َما يَ ْست هَحيلَُ ،و َما يَجُو ُز .
اآلخ هر ،ألَنهُ َعلَ ْي هه الصالَةُ
هللا َ
اوي هة َو ْاليَوْ هم ه
صلى هللا عليه وسلم فَيَ ْد ُخ ُل ْا هإلي َمانُ ْاألَ ْن هبيَا هء َوال َمالَ هئ َك هة َو ْال ُكتُ ه
َوأَما قَوْ لُنَا ُم َحم ٌد َرسُو ُل ه
ب الس َم ه
ك ُكلِّ هه .
يع ذله َ
َوالسالَ ُم َجا َء بهتَصْ هد ه
يق َج هم ه
ت
ب َعلَ ْي هه ْمَ ،وإهال لَ ْم يَ ُكونُوا ُر ُسالَ ْأ َمنَا َء له َموْ الَنَا ْال َعاله هم بهال َخفهيا ه
ق ال ّرس هُل َعلَ ْي هه ُم الصالَةُ َوالسالَ ُمَ .وا ْسته َحالَةُ ْال َك هذ ه
َوي ُْؤ َخ ُذ هم ْنهُُ :وجُوبُ ه
ص ْد ه
َجل َوعَز .
ُ
يعهَا ُمخَالَفَةٌ ألَ ْم هر
ت كلِّهَا ألَنهُ ْم أرْ هسلُوا لهيُ َعلِّ ُموا الن َ
اس هبأ َ ْق َواله هه ْمَ ،وأ ْف َعاله هه ْم َو ُس ُكوته هه ْم ،فَيَ ْل َز ُم أَ ْن الَ يَ ُكونَ فهي َج هم ه
ْل ال َم ْن ههيا ه
َوا ْسته َحالَةُ فهع ه
َموْ الَنَا َجل َوعَز الذي ْ
يع خ َْل هق هه َوأَ همنَهُ ْم َعلَى هسرِّ َو هح ْي هه .
اختَا َرهُ ْم َعلَى َج هم ه
ك همما يَ هزي ُد فهيهَا .
ك الَ يَ ْق َد ُح فهي هر َسالَته ْمَ ،و ُعلُ ِّو َم ْن هزلَته هه ْم هع ْن َد هللاه تَ َعالَى بَلْ َذا َ
اض ْالبَش هَري هة َعلَ ْي هه ْم ،إه ْذ َذا َ
َوي ُْؤ َخ ُذ هم ْنهَُ :ج َوا ُز ْاألَ ْع َر ه
ان فهي َحقِّ هه تَ َعالَى َوفهي َح ِّ
ق ُر ُسله هه
فَ ْقد بَانَ لَ َ
ك تَ َ
يع َما يَ هجبُ َعلَى ال ُم َكل ه
ْرفَتُهُ هم ْن َعقَائه هد ْا هإلي َم ه
ف َمع ه
ض ُّمنُ َكله َمت هَي الشهَا َد هة َم َع قهل هة ُحرُوفههَا له َج هم ه
َعلَ ْي هه ُم الصالَةُ َوالسالَ ُم .
ارهَا َم َع ا ْشته َمالههَا َعلَى َما ذكَرْ نَاهُ َج َعلَهَا الشرْ ُ
ْالمَ ،ولَ ْم يَ ْقبَلْ هم ْن أَ َح ٍد ْا هإلي َمان إهال هبهَا .
َولَ َعلهَا هال ْخته َ
ع تَرْ ج َمةً َعلَى َما فهي ْال ْقل ه
ب همنَ ْا هإلس ه
ص ه
ضرًا هل َما احْ تَ َو ْ
ان َحتى ت َْمت هَز َج َم َع َم ْعنَاهَا هبلَحْ هم هه َو َد هم هه ،فَإهنهُ يَ َرى لَهَا َم هن
فَ َعلَى ْال َعاقه هل أَ ْن يُ ْك هث َر هم ْن هذ ْك هرهَا ُم ْستَحْ ه
ت َعلَ ْي هه هم ْن َعقَا هئ هد ْا هإلي َم ه
ب ْ
إن شَا َء هللاُ تَ َعالَى َماالَ يَ ْد ُخ ُل تَحْ تَ َحصْ ٍرَ ،وباهلله التوْ فهي ُ
ق الَ َرب َغ ْي ُرهَُ ،والَ م ْعبُو َد هس َواهُ.
ار َو ْال َع َجائه ه
ْاألَ ْس َر ه
َاطقهينَ به َكله َم هة الشهَادَة عَاله همينَ بههَا .
تن ه
أحبتَنَا هع ْن َد ال َموْ ه
نَسْأَلُهُ ُس ْب َحانَهُ َوتَ َعالَى أَ ْن يَج َعلَنَا َو ه
صلى هللاُ َعلَى َسيِّدنَا ُم َحم هدُ ،كل َما َذ ًك ًرهً الذاكرُونَ َ ،و َغفَ َل ع َْن هذ ْك هر هه ْالغَافهلُونَ .
َو َ
ِّين .
ض َى هللاُ ع َْن أَصْ َحا ه
َو َر ه
ب َرس ه
ُول هللاه أَجْ َم هعينَ َوالتا هب هعين لَهُ ْم هبإهحْ َس ٍ
ان إهلَى يَوْ هم الد ه
َو َسالَ ٌم َعلَى ال ُمرْ َس هلينَ .
ين .
َوال َح ْم ُد هلله َربِّ ال َعالَ هم ه
تم متن السنوسية في علم التوحيد
(منقول عن منتدى االصلين)

