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 واعلم بأن أضرب التوحيد

 
 قدر ثالثة بال مزيد واعلم بأن أضرب التوحيد

 صفاته ويف العبادة اقتف توحيد رب الناس يف امللك ويف

 هللا وحده بغري شرك فاألول اعتقاد كون امللك
 موجدهم مويل مجيع الرزق وأنه رب مجيع اخللق
 أمسائه ويف صفاته العلى والثاين أن يوحد اهللا على

كل ما به تعاىل وصفاو  لنفسه على لسان املصطفى 
 واحلكم يف أمسائه كذا التزم فإن وصفه به جل لزم
 جل ابتداء ودواما عن عدم فمن صفاته البقاء والقدم
 وآخر يبقى بال اية إذ هو أول بال بداية

 حاشا وال صاحبة جل الصمد ليس له من والد وال ولد
دفهو تعاىل الواحد الفرد األح  ليس له ند وال كفو أحد 
 ليس له يف ملكه شريك وامللك املالك واملليك
 حاشا وال مثل وال نظري وال مظاهر وال وزير

 عبد له جيري عليه رزقه بل كل ما سواه فهو خلقه
 واحلي واملريد والقدير فهو السميع العامل البصري
 بنفسه ال الغري والكالم ومن صفات ذاته القيام

ى بكالمه الذيكلم موس  من وصف ذاته فباحلق خذ 
 وبعده اإلجنيل واملسطور والصحف والتوراة والزبور
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 مجيعها عني كالم اهللا أعين كتاب أمحد األواه

 وإمنا املخلوق صوت اخللق لفظا ومعىن عند أهل احلق
 قضى ذا العلماء اجلل وحربهم واخلط والسجل
د استقامواهللا ذا به ق فالصوت للقارىء والكالم  

 قد نزال من ربنا الرمحن فاللفظ واملعىن من القرآن
 أمينه جربيل نعم مودعا تكلم اهللا به فامسعا
 مجيع ما محله اجلليل فبلغ النيب جربائيل

 أصحابه بلفظه القدسي مث تلقاه من النيب
 وال يزال هكذا ومل يزل وأنه اآلن على ما قد نزل
نسوخ وال مبدلليس مب مربأ عن اتيان الباطل  

 ضاهامها ريب به تكلما وحنو طس ويس وما

 لقنه نبينا وعلما وقد أتى الترتيب منه حسبما
 رمسا فال تصغ إىل خمالف وحسبما أثبت يف املصاحف
 ليس مبحدث وال بفاين مث كالم اهللا كالقرآن
 يف احلكم عند العلما سيان واللفظ من ذلك واملعاين
شرفمن يقل بأنه قول الب  فكافر واهللا يصليه سقر 

 فهو مضل فاستعذ من شره ومن يقل خبلقه أو سطره
 واهللا ربنا على العرش استوى هذا هو احلق فدع عنك اهلوى
 جل فرتهه بال تعطيل لكن بال كيف وال متثيل
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 وال تفسرنه باستيالئه فالواجب اإلميان باستوائه
  أنزالوالروح واألمر ومنه إليه تعرج املالئك العال

 فجاوز السبع الطباق فادر واملصطفى به إليه أسرى
 وفطرة اخللق ذا تشهد فطيب القول إليه يصعد
 هل نفسه جتنح إال للعلو هال سألت كل عبد يسأل
 له ومسى نفسه من يف السما وأنه قد رفع ابن مرميا

 حنو السماء مشهدا يف جممع وقد أشار املصطفى باألصبع
ش على العرش استوىفاهللا ذو العر  وعلمه لكل شيء قد حوى 

 والوجه واالصبع واليدين وما اقتضى التشبه مثل العني
 له عن التمثيل والتشبيه وتؤمن به لكن مع الترتيه
 له مسى جل شأنا وعال فاهللا ليس مثله شيء وال
 ووصفه ال يشبه الصفات فذاته ال تشبه الذوات
صفاته أصلى سقرومن نفى  من شبه اهللا خبلقه كفر  

 يرون رم عيانا طرا واملؤمنون كلهم يف األخرى
 قضى به إمياننا قد لزما وكل ما قدره اهللا وما
 مجيعه من خري أو من ضده فاهللا خالق لفعل عبده

 وكل ما قد عملوا إجياد ألنه قد أوجد العبادا
 ذهو فعلهم إليهم ينسب لكن يالمون على ما كسبوا

فضلهفمن يشأ وفقه ب  ومن يشأ أضله بعدله 
 كعكسه فليس باملنتقل مث الشقي ذو الشقاء األزيل
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 لقطع أعذار الورى تفضال وأرسل اهللا تعاىل الرسال
 يف حقهم يلزم كالصيانة والصدق والتبليغ واألمانة
 إذ شأم حيازة الفضائل عن مطلق الذنوب والرذائل
 فكافو ردته متضحة ومن أجاز كذم للمصلحة

 من رم ذو الفضل ال مكتسبة مث نبوة النبيني هبة
 بينهم تفاوت يف الفضل مث مجيع األنبياء والرسل
 منهم نبينا ختام الرسل لكنهم قد ختموا باألفضل
 مبشرا أو منذرا أو مرسال فال نيب بعده كال وال
 وما لعقد حكمه من فاسخ فما لشرع دينه من ناسخ
عه الزاكي الذي ال ينتسخبشر وكل شرع قبل شرعه نسخ  

 جيوز نسخ بعضه بالبعض لكن شرعه الزكي املرضي
 وليس يف ذاك له من نقض حلكمة وسر أمر مقضى
 مبعجزات باهرات العقل وأيد اهللا مجيع الرسل

 وكل ذا على سبيل الفضل كي يلزم احلجة أهل اجلهل
 أيد رسله به وأعظما وأيد اهللا نبينا مبا
 عدا وال توعى وال تستقصى  ال حتصىفمعجزات املصطفى

 حبر حميط بالعلوم موجز منها كالم اهللا نعم املعجز
 قد عجزت عن مثله البالغة ما مثله يف احلسن والصياغة
 واجلن من ذاك بأقصر السور وقد حتدى اهللا سائر البشر
 ومل يكن هلم به يدان فأحجموا عن ذلك امليدان
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نا إمياننا قد لزماأخرب مث مبعراج النيب حسبما  

 على الرباق ليله فارتفعا أسرى بروحه وباجلسم معا
 وقد رأى اهللا إهله عال فجاوز السبع السموات العلى
 إليه جل شأنه ما أوحى وقد دنا من ربه فأوحى

 وكم لرسل اهللا من فضل جرى هذا هو احلق فدع عنك املرا
  الطيببراء فقد طنب لذاك ومن مجيع السوء زوجات النيب

 حاشا وما زىن عداه السخط فما زنت زوج نيب قط
 فمن قفاهم مث من هلم قفى وافضل القرون قرن املصطفى
 ذو السبق عبد اهللا أو عتيق وافضل الصحابة الصديق
 مث ابن عفان الشهيد ذو الغرر مث املكىن بأيب حفص عمر
 فالبدري فاألحدي فاهل السمرة مث علي مث باقي العشرة

 حتم فإن خضت فكن معتذرا والكف عما بينهم قد شجرا
 والشافعي والرضي سفيان ومالك والفاضل النعمان
 والظاهري الفاضل املعتمد والليث واحلرب اإلمام أمحد
 باحلق أيضا وبه يقضونا وحنوهم أئمة يهدونا

 يعجز عن فهم الكتاب والسنن ومل حيب تقليدهم إال ملن
كالواملوت حق مالك قد و  بقبض روح من أمت األجال 

 أو قتل أكل سباع أو حرق وكل من مات دم أو غرق
 مات بعمره وقد حان األجل أو حنوها من كل مزهق حصل
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 ومنه ينشى مجسه الذي ذهب والروح ال تفىن وال عجب الذنب
 أو يف عذاب موجع أليم والروح بعد املوت يف نعيم
  كما يف الدنياعند اهلهم والشهداء يرزقون أحياء

 جتىن من اجلنة خري الثمر أرواحهم يف جوف طري خضر
 قد علقت بالعرش فاطرح الريب وتنتهي إىل قناديل ذهب
 حق كما يف اخلرب املأثور واعلم بأن فتنة القبور
 حني يوارى عن أصول الدين وهي سؤال اهلالك الدفني
 كما أتى يف اخلرب املروي عن ربه والدين والنيب

الساعة الدمهاء حق واقعةو  ميقاا أظل وهي القارعة 
 يف الصور إذ يأمره اجلليل وهي بأن ينفخ إسرافيل
 مثل الرحى حني تدور دورا مث ترى السماء متور مورا
 وجتمع الشمس هناك والقمر وتنثر النجوم منه كاملطر
 ذا خاسف وهذه مكورة كالمها صورته مغرية

 من بعد أن يشق هذا امللك وتنكفي السماء مثل الفلك
 واملهل واجلبال مثل العهن مث تصري وردة كالدهن
 مث غدت من مجلة الرمال وسريت من شدة الزلزال
 وباجلحيم سجرت تسجريا مث البحار فجرت تفجريا
 صب على األرض تعاىل مطرا مث إذا ما حان اخراج الورى

 يوما فمن ذلك ينبتونا أبيض كاملىن أربعينا
بقل مث يبعث اهللا امللككال  لنفخه يف الصور بعد ما هلك 
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 ينفض منها ساكنو القبور مث يصيح صيحة يف الصور
 فذاك يوم احلشر واملعاد فترجع األرواح لألجساد
 وينهض امليت سريعا فزعا فيه يعاد اجلسم والروح معا
 ملوقف فظيع يشيب الطفال ميشون حافني عراة غرال
فمث به حياسب املكل  عن كل شيء وتطري الصحف 

 كتابه وعكس ذلك الشقي ويستقر يف ميني املتقى
 حق فدع عنك هوى املخالف والوزن بامليزان للصحائف
 مث جتوزه العابد حسبما ويضرب اجلسم على جهنما
 يف دار دنياهم فتلك املزرعة جدوا إىل الطاعة باملسارعة
  آدمأوجدنا من قبل خلق واجلنة احلسناء مع جهنم

 ال يدرك الفناء من حلهما مث كال الدارين ال تفين كما
 بذنبه بل مجلة الكفار ومل خيلد مؤمن يف النار
 وغري يغفره ملن يشا والشرك ال يغفره اهللا حشا
 كما أتى وبعضها كبائر والسيئات بعضها صغائر
 مكفر كالترك للكبائر فالعمل الصاحل للصغائر
ةفالوضوء واجلمعة والصال  والصوم واحلج مكفرات 
 بتوبة العبد وعفو الغافر وإمنا كفارة الكبائر
 من ذنبه فورا على اإلجياب ويؤمر املذنب باملتاب

 ورده مظلمة الذي ظلم والتوبة اإلقالع منه والندم
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 خللقة برزقهم تفضال واهللا جل شأنه تكفال
 ويرزق املكروه واحملرما فريزق اهللا احلالل احملكما

 توكل العبد على الصواب  ينايف األخذ باألسبابوال
 قال ملن يسأل قيد واتكل فاملصطفى املختار غري متكل
 حق له يلزمنا القبول وكل ما جاء به الرسول

 جميئه به ضرورة وما وهو على قسمني ما قد علما
 فإنه يقتل كفرا دون حد سوايا فاألول من له جحد
يف صفاته على استيفاءو وقد تناهى القول يف األمساء  
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 إمياننا قول وقصد وعمل

 
 إن وافق الشرع به نيل األمل إمياننا قول وقصد وعمل
 يعرض بالطاعة والعصيان والزيد والنقصان لإلميان
 مخس دعائم كما قد نقال اعلم بأن الدين مبين على

 واحلج والصيام والزكاة وهي الشهادتان والصالة
ه عقيدة اجلنانفشرح  والنطق واخلدمة باألركان 

 وجدته حقيقة اإلميان مث إذا نظرت باإلمعان
 بأنه اإلميان باهللا العلي وفسر اإلميان خري مرسل
 والبعث واملقدور أيضا كله وباملالئك العال ورسله
 من أمر ربنا وذا هو القدر فاخلري والشر مجيعه صدر
د اهللا كأنه يرىأن يعب وفسر اإلحسان سيد الورى  

 جل قريب شاهد يراه فالعبد إن مل يره فاهللا
 حمققا كفته تلك املعرفة هذا هو الدين فمن قد عرفه
 عن ذي اخلصال كلها الرسوال برهانه سؤال جربائيال
 مبا ذكرنا شرحه وقد شفى وقد أجابه النيب املصطفى
 أوضح دينكم فهذا الدين وقال ما معناه ذا األمني
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 احلمد هللا االله الواحد

 
 املتعايل شأنه عن والد احلمد هللا االله الواحد
 كفوا له فجل شأنا وعال فلم يلد جل وال يولد وال
 على الذي أوضح منهاج اهلدى مث الصالة والسالم سرمدا
 حني طغت عبادة األوثان حممد املبعوث باإلميان
 بسيفه وقوله السديد فأرشد الناس إىل التوحيد
 مضاعفا رمحته معظما صلى عليه اهللا مث سلما

 ما مهل الودق من السحاب واآلل واألزواج واألصحاب
 وليتبع فيها سبيل السلف ألا فرض على املكلف
 خال من التحريف والتبديل أكرم به يف الدين من سبيل
 سعى الورى عن جه غري األقل لكنه مندرس وقد عدل
فامن أجل ذا أحببت أن أؤل  فيه كتابا موجزا كي يعرفا 
 أقرب للفهم وضبط احلكم فاخترت نظمه لكون النظم

 


