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املكتبة العلمية لشبكة اإلمام اآلجري
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قال أبو محمد عبد اهلل بن أبى زيد القيرواين رضي اهلل عنه وأرضاه:
الحمد هلل الذي ابتدأ اإلنسان بنعمته وصوره يف األرحام بحكمته وأبررزه للرى رفقره
وما يسره له من رزقه ،وعلمره مرا لر يكرن يعلر و ران فهللرع اهلل عليره عنيمرا ونبرره ب رار
صنعته وأعذر لليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه فررد مرن وفقره بههللرله وأضرع
من خذله بعدله ويسر المؤمنين لليسر وشرح صردورم للرذ ر فر منوا براهلل بتلسرنتر
ناطقين وبقلوهب مخلصين وبما أتتر به رسله و تبه عاملين وتعلمروا مرا علمرر ووفقروا
عند ما حدلر واستغنوا بما أحع لر عما حرم علير ( .أما بعد)
أعاننا اهلل ولياك على رعاية ودائعه وحهظ مرا أودعنرا مرن شررائعه فسنرت سرتلتني أن
أ تب لت جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطر بره األلسرنة وتعتقرده القلرو
وتعمله الجوارح وما يتصع بالواجب من ذلت من السنن من مؤ ردما ونوافلررا ورئائبررا
وشيء من اآلدا منرا وجمع من أصول الهقه وفنونه على مذمب اإلمام مالرت برن أنر
رحمه اهلل تعالى وطريقته مع ماسرع سبيع ما أشكع من ذلت من تهسير الراسرخين وبيران
المتهقرين لما رئبت فيه من تعلي ذلت للولدان ما تعلمرر حرروا القررلن ليسرب للرى
قلوهب من فر دين اهلل وشرائعه ما ترجى لر بر ته وتحمد لر عاقبته فتجبتت للى ذلت
لما رجوته لنهسي ولت من وا من عل دين اهلل أو دعا لليه.
واعل أن خير القلو أوعاما للخير وأرجى القلو للخير ما لر يسرب ال رر لليره
وأولى ما عنرى بره الناصرحون ورئرب يف أجرره الرائبرون ليصرال الخيرر للرى قلرو أو د
المؤمنين ليرسخ فيرا وتنبيرر علرى معرال الديانرة وحردود ال رريعة ليراضروا عليررا ومرا
علررير أن تعتقررده مررن الرردين قلرروهب وتعمررع برره جرروارحر فسنرره رو أن تعلرري الصررغار
لكتا اهلل يطهئ ئهللب اهلل وأن تعلي شيء يف الصغر النقش يف الحجر.
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وقد مثلت لت من ذلت ما ينتهعون لن شاء اهلل بحهنه وي ررفون بعلمره ويسرعدون
باعتقاده والعمع به وقد جاء أن يؤمروا بالصالة لسبع سنين ويهللربوا عليررا لع رر ويهرر
بينر يف المهللاجع فكذلت ينبغي أن يعلموا ما فرض اهلل على العباد مرن قرول وعمرع قبرع
بلوئر ليتيت علير البلوغ وقد تمكن ذلت من قلوهب وسكنت لليه أنهسرر وأنسرت بمرا
يعلمرون بره مرن ذلرت جروارحر وقرد فرررض اهلل سربحانه وتعرالى علرى القلرب عمرال مررن
ا عتقادات وعلى الجوارح النامرة عمرال مرن الطاعرات وستفصرع لرت مرا شررطت لرت
ذ ره بابًا بابًا ليقر من فر متعلميه لن شاء اهلل ،ولياه نستخير وبه نستعين و حول و
قوة ل باهلل العلى العني وصلى اهلل على سيدنا محمرد نبيره وللره وصرحبه وسرل تسرليما
ثيرا.
(باب) ما تنطق به األلسنة وتعتقده األفئدة من واجب أمور الديانات
من ذلت اإليمان بالقلب والنط باللسان أن اهلل لله واحد لله ئيره ،و شبيه لره،
و ننير له ،و ولد له ،و والد له ،و صاحبة لره ،و شرريت لره .لري
و آلخريته انقهللاء ،و يبلر

ألوليتره ابترداء

نره صرهته الواصرهون و يحرير برتمره المتهكررون ،يعتر

المتهكرون ب ياته و يتهكرون يف مائية ذاتره( ،و يحيطرون ب ريء مرن علمره ل بمرا شراء
وسع رسيه السموات واألرض و يؤوده حهنرما ومرو العلري العني )العرال  ،الخبيرر،
المدبر ،القدير السميع ،البصير ،العلي ،الكبير ،وأنه فو عرشه المجيد بذاته ،ومو يف ع
مكان بعلمه ،خل اإلنسان ويعل ما توسوس به نهسه ،ومو أقر لليره مرن حبرع الوريرد،
وما تسقر من ورقرة ل يعلمررا ،و حبرة يف المرات األرض و رطرب و يراب
تا مبين.

ل يف
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على العرش استو  ،وعلى الملت احتو  ،وله األسماء الحسنى والصهات العلى
ل يزل بجميرع صرهاته وأسرمائه ،تعرالى أن تكرون صرهاته مخلوقرة وأسرما ه محد رة لر
موسى بكالمه الذي مو صهة ذاته خل من خلقه ،وتجلى للجبع فصار د ا من جالله.
وأن القرلن الم اهلل لي

بمخلو فيبيد ،و صهة لمخلو فينهد.

واإليمان بالقدر خيرره وشرره ،حلروه ومرره ،و رع ذلرت قرد قردره اهلل ربنرا ومقرادير
األمور بيده ومصدرما عن قهللائه.عل

ع شيء قبع ونه فجر على قدره ،يكون مرن

عباده قول و عمع ل وقد قهللاه وسب علمه به .أ يعل من خل ومو اللطيف الخبير.
يهللع من ي اء فيخذله بعدله ،ويردي من ي اء فيوفقه بههللله ،فكع ميسرر بتيسريره
للى ما سب من علمه وقدره من شقي أو سعيد.
تعالى أن يكون يف ملكه ما يريد ،أو يكون ألحد عنه ئنى ،أو يكون خال ل ريء
ل مو ر العباد ور أعمالر  ،والمقدر لحر اهت ولجالر .
الباعررا الرسررع للررير إلقامررة الحجررة علررير  .ر خررت الرسررالة والنررذارة والنبرروة
بمحمد نبيه صلى اهلل عليره وسرل  ،فجعلره لخرر المرسرلين ب ريرا ونرذيرا وداعيرا للرى اهلل
بسذنه وسراجا منيرا وأنزل عليه تابه الحكري وشررح بره دينره القروي  ،ومرد بره الصررا
المستقي .
وأن الساعة لتية ريب فيرا ،وأن اهلل يبعرا مرن يمروت مرا بردأم يعرودون ،وأن
اهلل سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات ،وصره لرر بالتوبرة عرن برائر السري ات،
وئهر لر الصغائر باجتنا الكبائر ،وجعع من ل يتب من الكبائر صائرا للرى م ري ته .لن
اهلل يغهر أن ي رك به ويغهر ما دون ذلت لمن ي اء .ومن عاقبه بناره أخرجه منرا بسيمانه
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فتدخله به جنته ،فمن يعمع مثقال ذرة خيرا يره ،ويخرج منرا ب هاعة النبي صلى اهلل عليره
وسل من شهع له من أمع الكبائر من أمته.
وأن اهلل سبحانه قد خل الجنة فتعدما دار خلود ألوليائه ،وأ رمر فيرا بالننر للى
وجره الكري  ،ومي التي أمبر منرا لدم نبيه وخليهته للى أرضه بمرا سرب يف سراب علمره،
وخل ر النررار فتعرردما دار خلررود لمررن هررر برره ،وألحررد يف لياترره و تبرره ورسررله وجعلر ر
محجوبين عن ر يته ،وأن اهلل تبارك وتعالى يجئ يوم القيامة والملت صهًا صرهًا لعررض
األم وحساهبا وعقوبترا و واهبا.
وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد ،فمن قلت موازينه فتول رت مر المهلحرون،
ويؤتون صحائهر بتعمالر  ،فمن أويت تابه بيمينه فسوا يحاسرب حسرابا يسريرا ،ومرن
أويت تابه وراء ارره فتول ت يصلون سعيرا.
وأن الصرا ح يجوزه العباد بقدر أعمالر  ،فنراجون متهراوتون يف سررعة النجراة
عليه من نار جرن  ،وقوم أوبقتر فيررا أعمرالر  .واإليمران بحروض رسرول اهلل صرلى اهلل
عليه وسل ترده أمته ينمت من شر منه ويذاد عنه من بدل وئير.
وأن اإليمرران قررول باللسرران ولخررالب بالقلررب وعمررع بررالجوارح ،يزيررد بزيررادة
األعمال ويرنق

بنقصررا فيكرون فيررا الرنق

وهبرا الزيرادة ،و يكمرع قرول اإليمران ل

بالعمع ،و قول وعمع ل بنية ،و قول وعمع ونية ل بموافقة السنة،وأنه يكهر أحرد
بذنب من أمع القبلة.
وأن ال رداء أحياء عند رهب يرزقرون ،وأرواح أمرع السرعادة باقيرة ناعمرة للرى يروم
يبعثررون ،وأرواح أمررع ال ررقاوة معذبررة للررى يرروم الرردين ،وأن المررؤمنين يهتنررون يف قبررورم
ويستلون( ،يثبت اهلل الذين لمنوا بالقول الثابت يف الحياة الدنيا ويف اآلخرة).
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وأن على العباد حهنة يكتبون أعمالر و يسقر شيء مرن ذلرت عرن علر رهبر ،
وأن ملت الموت يقبض األرواح بسذن ربه.
وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسرول اهلل صرلى اهلل عليره وسرل ولمنروا بره ،ر
الذين يلوهن ،

الذين يلوهن  ،وأفهللع الصحابة الخلهاء الراشردون المررديون أبرو بكرر،

ر عمرر ،ر عثمران ،ر علري رضرري اهلل عرنر أجمعرين ،وأن يرذ ر أحرد مرن صررحابة
الرسول ل بتحسن ذ ر واإلمساك عمرا شرجر بيرنر  ،وأهنر أحر النراس أن يلرتم

لرر

أحسن المخارج وينن هب أحسن المذامب.
والطاعررة ألئمررة المسررلمين مررن و ة أمررورم وعلمررائر واتبرراص السررلف الصررال
واقتهاء ل ارم وا سرتغهار لرر  ،وتررك المرراء والجردال يف الردين ،وتررك رع مرا أحد ره
المحد ون .وصلى اهلل على سيدنا محمد نبيه ،وعلى للره وأزواجره وذريتره وسرل تسرليما
ثيرا.

()1

( )1متت مقابلتها بقدر الطاقة على النسخة اليت حققها الشيخ بكر أبو زيد ،وهي مطبوعة على النسخة احملققة
طبع دار الغرب عام ( )1041قام مبقابلتها إمساعيل بن غصاب العدوي ،وخالد بن علي السليطي ،غفر اهلل
هلما وللمسلمنب ،واحلمد هلل رب العاملني.
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نظم األحسائي على مقدمة الرسالة القيروانية
الحمرد هلل حمردا لير

منحصرا *** علرى أياديره مرا يخهى وما اررا

فتدر العرارض المطرا
الصرالة وتسلي المرمرين مرا *** َّ
مرب الص َّبرا َّ
على الذي شراد بنيان الرد فسما ***وسراد َّع الور فخررا ومرا افتخرا
نب ِّينرا أحمرد الررادي وعترتره *** وصحبره ِّع من لو ومرن نصررا
بعد فالعلر ل ينهرر بره أحردٌ *** ل َّ سمرا وبتسبرا العلرى اهررا
سيرما أصرع عل الدِّ ين ّ
لن به *** سعرادة العبرد والمنجى لذا ح ررا
باب ما تعتقدُ ه القلوب وتنطق به األلسن من واجب أمور الديانات
وأول الهررض ليرمان الهرؤاد ذا *** نطر ال ِّلسران بما يف ِّ
الذ ر قد سطرا
َّ
أن اإللره للر ٌه واحردٌ صمرد *** فرال للره سرو مرن لألنام بررا
ر السموات واألرضين لي

لنرا *** ر ٌّ سرواه تعرالى مرن لنرا فطررا

وأنره موجرد األشيراء أجمعررا *** برال شريرت و عرون و وزرا
ومرو المرنزه عرن ولرد وصاحبة *** ووالرد وعرن األشبراه والننررا
يبلغرن نه وصهرة اهلل واصهره *** و يحيرر بره علرمًا من افتكررا
وأنررَّه َّأول برا فلير

لره *** برد ٌء و منتررى سبحران من قدرا

بصرير ما أراد جرر
سميرع
قديرر والكرالم له *** فرد ٌ
ٌ
ٌ
حري علير ٌ ٌ
ٌّ
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َّ
وأن رسريرَّه قررد وسرعرا *** َّع السمروات واألرضرين لذ ر ا
ول يرزل فو ذاك العررش خالقنا *** بذاتره فاسرتل الوحريين والهرطرا
َّ
الرسرول فتابع مرن رو وقرا
لن
َّ
العرلو بره األخبار قد وردت *** عرن َّ
فاهلل ح على الملت احتو وعلى الر *** رعرش استو وعن التكييف ن
حذرا
سميرع شرامدٌ وير
واهلل بالعلر يف ِّرع األما رن *** يخهراه شري ٌء
ٌ
َّ
وأن أوصافره ليسرت بمحد رة *** رذاك أسمرا ه الحسرنى لمرن ذ را
وأن تنرزيلره القررلن أجمعره *** المره ئير خلر أعرجرز الب ررا
وح ٌري تكر ّلر مو نا القدي بره *** ول يرزل مرن صهرات اهلل معتر ا
ِّ
بالحرظ يثبته فري الصحرف من زبرا
يتلرى ويحمع حهنًا يف الصدور ما ***
وأن موسرى لي اهلل َّلمره *** للرره فرو ذاك الطرور لذ حهللررا
فاهلل أسمعره مرن ئرير واسطرة *** مرن وصهره لمرات تحتروي عبررا
حتى لذا مرام سكررا يف مح َّبتره *** قال الكلير  :للرري أسرتل النَّنررا
لليرت  .قال له الرحمرن موعنة *** أنَّري ترراني ونروري يدمرش البصرا
فاننر للى الطور لن يثبت مكانته *** لذا رأ بعض أنرواري فسوا تر
حرتى لذا تجلى ذو الجرالل له *** تصدَّ ص الطور من خوا وما اصط ا
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وشره
فصل يف اإليمان بالقدر خيره ِّ
واجرب شرعرًا مرا ذ ررا
وبالقهللراء و باألقردار أجمعررا *** ليماننرا
ٌ
طرا ويف لوحره المحهروظ قد سطرا
فكرع شريء قهللراه اهلل من أزل *** ًّ
و ع ما ان من م ٍّ و من فرح *** ومرن ضالل و من شكران من شكرا
فرسنَّره مرن قهللراء اهلل قردَّ ره *** فرال تكرن أنرت م َّمن ينكرر القدرا
واهلل خال أفعرال العبراد و مرا *** يجرري عليرر فعرن أمر اإلله جرا
فهري يديره مقاديرر األمرور و عن *** قهللائه ع شيء يف الور صدرا
فمن مد فبمحض الههللع و َّفقه *** و من َّ
أضع بعدل منه قد هررا
فلير

يف ملكه شي ٌء يكون سو *** مرا شاءه اهلل نهعرًا ران أو ضررا
ٌ
فضل يف عذاب القبر وفتنته

و ل م تمررت قر من نه

الرز الذي قدرا
وما قتلت *** مرن قبرع ل مالرا ِّ

و رع روح رسرول الموت يقبهللرا *** بررسذن مرو ه لذ تستكمرع العمرا
و رع من مرات مس ٌ
ومهتتن *** مرن حرين يروضع مقر وا ليختر ا
رول
ٌ
و َّ
أن أرواح أصحرا السعرادة يف *** جنَّرات عدن رطير يعرل ال َّ جرا
لكنَّمرا ال رردا أحيا و أنهسرر *** يف جروا طير حسان تعجب النَّنرا
وأنَّرا يف جنان الخلرد سرارح ٌة *** مرن ِّرع ما ت تري تجني هبا ال َّثمرا
وأن أرواح من ي رقى َّ
َّ
مرعذب ٌة *** حتَّرى تركون مرع الجثمران يف سقرا
َّ
وأن نهررخة لسررافيرع انيرة *** يف الصرور حر ٌّ فيرحيى ع من ق ا
ما بدا خلقر ر ِّبي يعيردمر *** سبحان من أن ت األرواح و الصورا
حرتى لذا ما دعا للجمع صارخه *** و ع ميت من األموات قد ن را
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قرال اإلله  :قهروم للسؤال لكي *** يقتر َّ منلرومر م َّرمن له قررا
فيوقهرون ألروفرًا مرن سنرينرر *** وال مر

والرش قرد ثرا
دانير ٌة َّ

صهروا أحاطرت بالور زمرا
وجراء ربت و األمرالك قراطبرة *** لرر
ٌ
وجيء يوم ررذ بالنرار تسحبررا *** خزاهنرا فتمرالرت َّرع من ننرا
زفير شديدٌ من تغينرا *** على العصاة وترمي نحوم شررا
لرا ٌ
ويرسع اهلل صحف الخل حاوية *** أعمالر

َّع شيء َّ
جع أو صغرا

السعيد الذي بالهوز قد اهرا
فمن تل َّقته باليمنى صحيهته *** فرو َّ
ومن يكن باليد اليسر تناولرا *** دعا بورا وللنيران قد ح را
ووزن أعمالر ح ٌّ فسن قلت *** بالخير فاز ولن خ َّهت فقد خسرا
َّ
الهللعف قد وفرا
وأن بالمثع تجز الس َّي ات ما *** يكون يف الحسنات ِّ
و ع ذنب سو اإلشراك يغهره *** ر ِّبي لمن شا ولي
وجنَّة الخلد تهنى وسا نرا *** َّ
مخلدٌ لي

ال رك مغتهرا

يخ ى الموت والك ا

أعدما اهلل دارا للخلود لمن *** يخ ى اإلله وللنَّعماء شم
َّ

النرر والقمرا

أعدما اهلل مو نا لمن هرا
ذلت النار تهنى وسا نرا ***
َّ
و يخلد من يو ِّحده *** ولو بسهت دم المعصوم قد فجرا
و

ينجي للري بال هاعة من *** خير ال ِّية من عاب برا سجرا
فصل يف اإليمان بالحوض

َّ
وأن للمصطهى حوضًا مسافته *** ما بين صنعا وبصر مكذا ذ را
أحلى من العصع الصايف مذاقته *** َّ
وأن يزانه مثع النجوم تر
ول يرده سو أتباص سنَّتررررررررره *** سيمام  :أن ير التَّحجيع والغررا

00

و

ٌ
ورجال أحد وا الغيرا
نحى وينهى ع مبتدص *** عن ورده
ي َّ

وأن جسرا على النِّيران يعبره *** بسرعة من لمنراج الرد عبرا
وقول ٌ
ٌ
َّ
وفعع للذي أمرا
وأن ليماننا شرعًا حقيقته *** قصدٌ
َّ
وأن معصية الرحمن تنقصه *** ما يزيد بطاعات الذي شكرا
َّ
وأن طاعة أولي األمر واجب ٌة *** من الرداة نجوم العل واألمرا
ل َّ لذا أمروا يومًا بمعصية *** من المعاصي فيلغى أمرم مدرا
َّ
وأن أفهللع قرن ل َّلذين رأوا *** نب َّينا وهب دين الرد نصرا
أعني الصحابة ر ٌ
الريجا ليوث شر
مبان بليلر *** ويف النرار لد
ّ
للصدِّ ي مع عمرا
والسب يف الههللع ِّ
وخيرم من ولي منر خالفته *** َّ
والتابعون بسحسان لر و ذا *** أتباص أتباعر م َّمن قهى األ را
عما بينر شجرا
ٌ
وواجب ذ ر ّع من صحابته *** بالخير والكف َّ
فال تخض يف حرو بينر وقعت *** عن اجتراد و ن لن خهللت معتذرا
وا قتداء هب يف الدِّ ين مهتر ٌض ** فاقتد هب وا َّتبع اآل ار والسورا
وترك ما أحد ه المحد ون فك *** ضاللة تبعت والدِّ ين قد مجرا
لن الرد ما مد الرادي لليه وما *** به الكتا

تا اهلل قد أمرا

فال مراء وما يف الدِّ ين من جدل *** ومع يجادل ل َّ ع من هرا
فراك يف مذمب األسالا قافية *** ننمًا بديعًا وجيز ال َّلهظ مختصرا
مرمات با يف العقيدة من *** رسالة ابن أبي زيد الذي اشتررا
يحوي ّ
والحمد هلل مو نا ونستله *** ئهران ما َّ
قع من ذنب وما ثرا
الجن والب را
َّ الصالة على من ع َّ بعثته *** فتنذر ال َّثقلين
ّ
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ودينه نسخ األديان أجمعرا *** ولي

الصها وحرا
ينسخ ما دام َّ

محمد خير ِّع العالمين *** خت النب ِّيين والرسع الكرام جرا
ولي

من بعده يوحى للى أحد *** ومن أجاز فح َّع قتله مدرا

ئردت قمر ّية سحرا
واآلل َّ
والصحب ما ناحت على فنن *** ورقا وما َّ

