Абу Наср 'Абд ан-Насир ал-Курсави. Китаб ал-лава'их
Абу Наср ‘Абд ан-Насыйр ал-Курсави (1776-1812). Выдающийся богослов,
шайх братства Накшбандиййа-муджаддидиййа, автор ряда произведений на
арабском и татарском языке в области исламского вероубеждения (‘акида),
права (фикх) и коранической экзегетики (тафсир). Большинство его работ
сохранилось лишь в рукописях.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
محد اهلل دائما متواليا و مصليا علي رسوله ثانيا مع الرسل و النبيني سائرا و اصحابه اهلادين سواء السبيل ثالثا .اما بعد فيا ايها العاذل
الجا يف حتسني
قد غلبت يف العذل قاطبة اجلاحدين و اشرفت يف االنكار حيت جتوز اصناف الغافلني مثابرا علي النهي من جبلة احلق َّ
اجلهل و نصرة الباطل و مشاعبا علي من آ ---االنتزاع عن مراسم اجلهل و مصرا علي التكرب عن العلم و العمل و ال سبب له اال
الداء الذي عم الغفري بل اجلماهري و هو القصور عن مالحظة ذروة احلق و اجلهل بان اال مر َّاد و الطريق َّ
سد و ما سوي احلق اخلالص
رد و سلوك طريق املعرفة مع طثرة الغوائل من برهان مكد .و ما انا اال لذلك رايت حترير اللوائح امرا مهما
من العلوم عند العامل َّ
ايضاحا لبعض سبل السلف و اقامة ملا انقض به بعض اخللف .اللهم اجعلين من الذين ال خيافون يف اهلل لومة الئم فاي احسن من
كالم رب ا لعاملني و قد قالوا اساطري االولني الئمة ان القدم يف حلاظ العقل الساذج حيتمل حنوين اما بتقرير يف االزمنة الغري املتناهية
ايل حد يف جانب السبق و اما بالتنزه عن الزمان و الزوال و التغري و االنتقال و االتصاف باثبات الصرف و القرار احملض متعاليا عن
االستمرار و ا لالستمرار و الدوام و الالدوام و يتوسم بالسرمد و اذ ال يتصور فيه سبق و حلوق و حتول من شان ايل شان و امتياز حد
عن حد ال ينفك ازله عن ابده .لكن العقل املستضيء بضوء الربهان اذا امعن يف املالحظة ايقن ان
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ان النحو االول امنا هو ظن عزب الوهم و حسبان امة الطبيعة و لكمال ظمائهم يف حر اهلواء حسبوا سراب الباطل و االنتفاء عزب
التحقق و التقرر و ليس يف الوجوه ما يستمر تقرره غري متناه يف حد من املبدأ .و ينكشف من احدمها مالحظة طبيعة االستمرار فان
مقتضاها اخلروج من جوف العدم اخلالص و جو الليس البحت .اذا الستمرار ثانوية الوجود و عاقبية التقرر و ثانيهما امتناع الغري
املتناهي مطلقا خصوصا يف جانب السبق و الوجود و ان توحد اال انه يتكرر باالضافة ايل اثبات التقرر او امتداد نفس الزمان ايل عدم
التناهي استحالة مرتاكمة فوق استحالة .و من ههنا بزع ان الفالسفة املتهوسني بقدم الطبايع يف جوف االشخاص الغري املتناهية
متنزها عن امليت متقررا يف الدهر خالفوا دعواهم بامتناع االمتداد و التقرر يف الدعاء الدهر و ان اطنبوا فيه من غري اذعان و ايقان و امنا
ذلك قوهلم بافواههم .و النحو الثاين امنا هو من العزيز احلكيم الذي ليس كمثله شيء و السميع العليم .و برهانه ان ذا ليس يليق اال
ملا ال يليق له يف وجوده انتقال من حال ايل حال .و املمكن جيب له وجوده ان يتغري فينتقل من شأن ايل شأن اليس جواز طء العدم
مما يقارب طبيعة االمكان و وقوع الطء منصوص يف الكتاب الكرمي احلكيم املنزل من اهلل العزيز العليم كل شيء هالك اال وجهه و ما
هلذا الشأن يتعلق ال حمالة حبسب وجوده يف نفسه بزمان و آن و اجلاعل احلاق يستحيل عليه تعايل زوال ما هو له .كما
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انه ميتنع عليه ثبوت ليس هو له .و يتربهن من طريقتني احدمها مالحظة ما للوجوب فانه لذاته ينبو عن طباع العدم و جواز التبدل و
االنتقال املالزم للتزمن من معارف سبق العدم كما صح و استقر غري بعيد .و ثانيهما انه ليس يثبت له تعايل اال ما هو كمال و يتنزه
و يتعايل عما هو ليس بكمال .و كلما يقال له كمال فزواله يالزم ملا يناقض الكمال .و يف ذلك احلد من فضاء املعرفة يتحدس العقل

املرتضع من ثدي احلكمة احلكمة الواجب و القدمي متساويان و ان كل ممكن حمدث و ان احلدوث يالزم االفتياق .و اخواننا الذين
سبقونا جبادة اجلماعة و سنن السنة تواطؤا علي كل ذلك و الذين حياجون يف تلك القوانني من بعد ما اقام الربهان حجتهم داحضة
عند الذين اتقوا و الذين هم يوقنون و ان يتبعون يف حماجتهم اهوائهم و ان هم اال خيرصون .تنبيه لعلك قد حتدست االن باحلكم
علي مجلة عامل اجلواز و االمكان باحلدوث مسبوقا بالبطالن و ان كون شيء علي ساهرة عامل االمكان سرمديا سفسطة الفلسفة و
هذا هو احلكمة احلقة .فان اصدق ما قاله العربقول لبيد  :اال كل شيء ما خال اهلل باطل .و اجلاعل احلق قد اخرج مجلة املعلوالت
من الليس الصريح و العدم البات ايل صرحة التقرر و الوجود مرة واحدة و ما امره اال كلمح بالبصر .فنسبة هذا اجلزء من الزمان اليه
تعايل بالبعدية و املعية كنسبة الزمان اليه تعايل هبما .و كذلك هذا احلادث اليومي كاجملعول االول بل ذرة اجملعوالت كافة فال تقف ما
ليس
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ليس لك به علم ان البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئوال  .تنبيه اما تعرف مما عرفناك و اتينا برهانه ان واجب الوجود بالذات
واجب من مجيع اجلهات و ليس يتصور له تغري و انتقال من صفة ايل صفة و علي ذلك امجاع العلماء و احلكماء كافة .و من ههنا
قد ظهر ان املتهوسني من الفئة املتكلمني مل يصدقوا دعواهم .تصرف االمر يف استحالة جريان الزمان جلاعل احلق و ان اصروا و اطنبوا
بل ذلك قوهلم بافواههم حيث طرحوا حبدوث صفات االفعال للواجبة احلق و تعاقب التعلقات للصفات و يف ذلك فوق بطالنه يف
نفسه خرق امجاعهم .ان ذلك كان عند ربك مكروها .تنبيه اليس العقل الصريح الذي مل يكدر بصحابة الطبيعة حيكم ان القول
بامكان الصفات و ان عزلنا النظر عن كون االمكان يف نفسه نقصا صرحيا ال ينفك عن االعرتاف باحلدوث و التعطيل .و هو مع
بطالنه يف ذاته يهدم البنيان املرصوص علي اصل الشرع من امتناع قيام احلادث بذات اجلاعل احلق سبحانه عما يصفون  .تنبيه و من
ههنا ينكشف سر قول اخواننا الذين سبقونا باهلداية و املعرفة ان صفات احلق ليست عني احلق و ال غري احلق و هو احلق و عليه
الفتوي .ايضاح ذلك ان العينية عبارة عن الوحدة املكتنفة بالعوارض االمكانية القارفة للعلة اذا فارقت عن االخوة املوجبة للكثرة اذا
قارنت معها .و ال يرتاب عاقل ان القلة تغرب من طلوع الكثرة و كذلك الكثرة تتواري حبجاب
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القلة و ما يتعايل عنه الغروب و التوايل يتنزه عن القلة و الوحدة و عن الكثرة و االثنينية .و سياقة الربهان يف نفي الغريية مسلكا آخر
من سبيل التزام القوة .اذا الكثرة يف الوجوب منتفية بالرباهني القطعية و علي ذلك امجاع الفرقة احملقة و الضالة .و قد دريت ان القوة و
االمكان ال يتحقق بدون احلدوث و التقرر بعد البطالن .فهذا سنن احلكمة السوية و احلكماء القائلني بالعدالة ال يشركون رهبم باحد
من الصفات االمكانية من القلة و الكثرة و اجلواز و القوة .و من آمن حبيوة ليست بطويلة و ال عريضة و ال غبيظة من الذات و ال
متساوية بالذات اي متنزهة عن تلك العوارض و متعالية من تلك اللواحق فلم يؤمن حبيوة ليست متحدة بالذات و ال متغاير مع
الذات اي متنزهة عن طبيعة الكم متصلها و منفصلها و االميان بذلك و املعرفة كذلك نصاب العلم و معيار احلكمة .لكن يوسف
النفس اللوامة ما دامت يف مصر الغربة غري مطمئنة يف عرش احلكمة ال تقدر علي احلكومة بتنزه رب العزة عن كل ما هجس يف
اخلواطر و عما يقع عليه النواظر اال ان التخاطب مع  ----اويل االباب دون املمالك من ذوي االرتياب .تنبيه لعلك قد حتدست
اآلن ان الغريية ال تناقض العينية بل نقيضها رفعها و الوجوديان ال يناقضان قطعا .و لعلك تسمع من املشككني ان املفهوم من شيء
ان كان هو املفهوم من آخر فعني و اال فغري .فلك ان تقول :ان اريد الغري يف الفهم و العقل
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العقل فمسلم و لكن االمر هناك علي طولر احلقيقة .و ان اريد الغري يف احلقيقة فلم مل يكن السيف غري الصارم يف نفسه مع انه غري
يف العلم و العقل .تنبيه اليس قد آن لكم ان تتيقنان االنتقال من احلدوث ايل الوجوب تام من غري ريب و ال مساغ مما زاغوا به عن
احلق من امكان ممكن مسرمد حمدث للكائنات املتقررة بعد البطالن .و لعلك قد تعرفت من غري ارتياب ان القول بكون االمكان

مصححا للمقدورية بالقدرة مبضي صحة الفعل و الرتك امتاما لشمول القدرة ينتقض بامكان الصفات و ال حيتاج ايل الفرق بني ---
 و اجياب غريها حيت يستصعب الفرق .و لعله شعشعت و جتلت لك ان ما ثبت قدمه امتنع عدمه و ان ما يتعلق بالتكوين فهوكائن بعد العدم و البطالن .و كل ذلك مما سلك به اخواننا الذين الفونا باالرشاد و التعليم .و العجب ان مستنكرة تلك القوانني
كيف تدعي االنسالك سبيلهم و االحنراط يف حبلهم .افحكم اجلاهلية يبغون و من اصدق من اجلماعة حكما لقوم يعلمون .الئحه
ان الشيء ال ينجلي و ال ينكسف اال حبصول حقيقة او ما يناسبها مناسبة مصححة ملالحظتها به عند العامل العارف .و الصورة اليت
ال تناسب احلقيقة بوجه و لو بالضدية و الندية ال يعرف هبا احلقيقة قطعا .و علي ذلك االصل يتفرع امتناع املعرفة بالكنه و احلقيقة
للذات اجلاعل احلق و صفاته .اليس من املنصرح املتضح ان ما حصل عند العقل من الصور و املفهومات امنا هي من احلقايق
االمكانية
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ال مناسبة بينها و بني حقيقة الذات و الصفات بوجه من الوجوه و لو بالضدية .اذ الضدية ال تتصور بدون اجملانسة .اال تري انه يقال
يصرح االكرب :سبحانك ما عرفناك حق معرفتك .و علي تلك
ان السواد ضد البياض ال ان السواد ضد الطول او الرائحة .و بذلك ِّ
يشري من قال ان العقل حمدث ال يدل اال علي حمدث مثله .و من قال ان العقل حيول عند الكون فاذا نظر ايل املكون ذاب .و من
قال ان كل نا حلقته العقول فهو مقهورة اال من جهة االثبات .و لكن العقل كثريا ما يضع مفهوما عنوانا لتلك احلقائق احلقة و هو
ليس نفس تلك احلقائق و ال ما يناسبها يف احلقيقة فيعقد احلكم عليها باثبات .فثبوت الثابتات الكمالية و انتفاء االمكانية كما يأخذ
من العدم مفهوم امل تمثل يف الذهن و هو ليس حقيقة الوجود و العدم بل مفهوم ما يضع الذهن انه عنوان تلك احلقيقة الباطلة فيعقد
احلكم عليه بالسلبية و االمتناع حلما علي التقديرية ال عمله علي التحقيق .تنبيه ملا ثبت و استقر ان احلقائق العقلية و اجلوازية ختالف
احلقائق احلقة االهلية بزغ ان االحكام الثابتة للمعقوالت العلمية تباين االحكام الثابتة للحقائق احلقة و احلقيقة املستقرة يف العقل تدرك
عقال و حتاط علما .و احلقيقة احلقة تأيب اال عن االحتجاب عن حلوق العقل و درك العلوم ال حييطون به علما و ال تدركه االبصار و
هم يدرك االبصار و هو اللطيف اخلبريز تنبيه فلعلك تيقنت ان ما يزعم املتشككون من حزب الوهم و شيعة الطبيعة من
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من كون العلم احلق اضافة او ذات اضافة و كون التكوين اآليب عن طبيعة البطالن نسبة بني املكون و املكون امنا هو التباس احلقائق
احلقة الثابتة باملعقوالت الباطلة اهلالكة كما يشتبه الفرس احلق بالصورة املنقوشة يف اجلدار فيجري حكم احدي احلقيقتني االخري
وتلك ال يستبعد من املتبعني باهلوي و ال تتبع اهلوي فيضلك عن سبيل اهلل .تنبيه قد آن لك ان تتيقن ان املتحكم حبدوث صفات
االفعال مل جيتنب قول الزور بل جاء بالزور و صدق بالزور و كيف ال يكون زورا و لو كان االمر كما يتحكم و يزعمال نقض القوانني
الثابتة املتقررة يف االسالم من اسها .تنبيه و كذلك من زعم مشاركة اخلالق للخلق يف الصفات االعتبارية الغري احلقيقة افرتي علي اهلل
كذبا .اذ االعتبارات اخرتاعات العقل جيب تنزيه اهلل تعايل عنها و ما هو ثابت له تعايل ثابت حقيقة و ليس لالعتبار فيه من سبيل
فعليك بالنظر العار و الفحص البالغ .الئحه ان احلقيقة اليت شاهنا الوجوب ميتنع ان ميتنع او ميكن و كذلك اليت شاهنا االمكان ميتنع
ان جيب او ميتنع و كذلك اليت ميتنع ميتنع ان جيب او ميكن .و االوصاف ذو االفعال الثابتة للحق القيوم واجبات الثبوت ممتنعات
الزوال فال تشارك و ال تشابه للحق علي اخللق ال يف ذاته و ال يف صفاته و ال يف افعاله و املشاركة اللفظية ال توجب الشركة يف املعاين
و علي ذلك اللوح الكرمي يتفرع امتناع اتصافه تعايل باملاهية .اذ املاهية هي املشاركة اجلنسية
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يف حقيقة الذات يقال ما هو يعين هل هو من جنس االنسان او الفرس او احلجر او النبات و ما يتنزه عن املشاركة الذاتية يتعايل عن
املاهية .و كذلك امتناع االتصاف بالكيفية اذ الكيفية هي املشاركة الوصفية يقال كيف هو يعين هل هو ممن يشارك اهل العلم او زمرة
اجلهل ام هل هو من اهل السقم او اهل الصحة .و كذلك امتناع االتصاف بالكمية اذ الكمية عبارة عن العدد و املقدر و ما ال يعد

و ال يقدر و ال يشارك بشيء يف شيء كيف يتحكم او يتكيف .و من ذلك االصل يتقرر و يتضح املعارف التنزيهية يف الكتب
املبسوطة .و االصل الكلي يف الباب ان ما يتصف به املخلوق ميتنع توصيف اخلالق احلق به اال بنص من كتاب او سنة من رسول او
امجاع من امة ال جيتمع علي ضاللة .فتوصف بكل ما وصف به نفسه يف كتاب من كتب الذي انزل او علي لسان نيب من انبيائه
الذي ارسل مع نفي التشبيه و التشريك من مجيع الوجوه و من ظلم ممن افرتي علي اهلل كذبا و كذب باحلق اليس يف جهنم مثوي
للكافرين .تنبيه ليس العدم شيء يقع به املشاركة او املشاهبة او يعترب بالقياس اليه املعية او القبلية بل هو انتفاء شيء ال شيء يعرب عنه
باالنتفاء فكذلك ليس يصح ان حيكم عليه و لو بالسلبية او امتناع الوجود بل يؤخذ مفهومه متمثال يف الذهن و هو ليس حقيقة
العدم بل مفهوم ما يعتربه الذهن عنوان لتلك احلقيقة الباطلة .و بذلك ينحل الشكوك العارضة للمتشككون بثبوت املشاهبة
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املشاهبة القدوس اخللق و بني هالك اخللق يف الس ----الثابتة للخلق .تنبيه امل يتبني لك يف حكمة ما فوق الطبيعة ان العلم و
االدراك حصول الصورة و الصورة احلاصلة فما ال صورة و ال كيفية ال يدرك و ال حياط قطعا .قال اهلل تعايل" :ال تدركه االبصار و هو
يدرك االبصار و هو اللطيف اخلبري"  .و ال يلزم من امتناع االدراك امتناع الرؤية كما يلزم من امتناعه امتناع املعرفة .فاذا جاز معرفته
تعايل و ليس يف جهة فكيف ال جيوز رؤيته و ليس يف جهة .و الرؤية بالبصر نوع من كشف و معرفة اال اهنا امت و اوضح من املعرفة
بالقلب .تنبيه ان التقرر قد يقصر عن استقالل الدرك و امنا يدرك الشيء باالستقالل .و العقل يقضي ان هناك شيء غري شيء كما
اذا ادرك اجلسمان فيصري العقل عن اجلسمني و حيكم ان هناك وصفا ثابتا متقررا قاصرا عن استقالل الدرك و هو اجتماعهما مثال و
اثنينيتهما او سكوهنما او حركتهما و يوسم هبذا القسم من املوجود باالعتباري االتصايف .و معناه انه ينال باالعتبار ال انه يتحصل
باالعتبار مع بطالنه يف نفسه .و قد يعترب العقل شيئا يف شيء و هو يف نفسه خال عن التقرر و الثبات كما يعترب املقارنة بني احليوان
و الناطق يف االنسان .و مها يف ذاهتما شيء واحد ال يتصور بينهما انتساب اصال .و يسمي هذا القسم باالعتباري االنتزاعي و
حسبان اوهام اهل الطبيعة اتصاف اجلاعل احلق باالضافات املتجددة من قبيل االنتزاعات اليت جيب تنزيح السبوح القدوس عنها و عن
اجناسها و كيف و ميتنع اتصاف الذات
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احلق و الصفات احلق باملتجددات و املنصرمات اذ ال يتغري ذاته و ال يتجددصفاته بالنسبة ايل االشياء حاضرة عنده تعايل كل يف
وقتها و ليكن هذا اللوح علي ذكر منك لينحل لك كثري من االغالط الكالمية و اهلل املستعان .تنبيه اذا مسعت اخلراصون الذين هم
يف غمرة ساهون يشككون ان العدد من االعتبارات و مشاهبة احلق للخلق فيه من الثابتات فبني احلكمة و ال تكتمه ان العدد و ان
كان من االنتزاعات فتوصيف القدوس احلق هبا حنت املعبود ببنيان الوهم و منشار اخليال .افتعبدون ما تنحتون و اهلل خلقكم و ما
تعملون .و ان كان من االتصافيات فيلزم تكمم احلق و صفاته و ذلك فوق استحالة يف نفسه شق عصاهم و خرق امجاعم .فما
هلؤالء القوم ال يكادون يفقهون قوال .الئحه ان احلاصل يف املدركة سواء كان عني االشياء او شجا منها ال يكون االدراك اال كيفا فان
كان احلاصل شجا فظاهر انه كيف .و ان كان نفس احلقيقة فال شك ان احلقيقة عينها ليست بعلم و اال كانت علما يف االعيان
ايضا المتناع اختالف احلقيقة يف ذاتياهتاحبسب الظرفني بل العلم و االدراك هيئة تعرض للحقيقة باحلصول يف املدركة و هي من
الكيفية .تنبيه و علي ذلك اللوح يتضح قول اخواننا الذين سبقونا بالتعليم و االرشاد ان االميان الذي يفسر بالتصديق من الكيفيات
املقرونة بالفعل و االفعال املستلزمة للكيف
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للكيف و امنا الزيادة و النقصان يف االيقان .تنبيه و من ذلك اللوح تتيقن و ال ترتاب ان قول الذين قالوا ان العلم حصول الصوت
حممول علي ظاهره و كيف و عبارة التعريفات علي املتبادرات .و كذلك قوهلم ان العلم كيف فال يغرنك الذين ال يوقنون ان الفئة اليت
احلدت يف صفات اهلل تعايل و اطلقت السنتهم بكل ما خطر هلم و حسبت االصابة يسخرون مبا كانوا يعملون و لست اعين باالحلاد

مذهبا علي التعيني و امنا املراد به ان يتقول الرجل يف ذاته و صفاته غري احلق ظن اجلاهلية .اما برأيه و معقوله متبعا هلواه او اخذا
بالتقليد ممن هذا شأنه متخذا رهبانه ربه .و كل ما مسوه حتقيقا او تدقيقا غري مأخوذ من شرعة الشرع فهو تضليل و تشكيك .و كيف
يكون حتقيقا و هو مما ابدعوه معرتفني بان كل بدعة ضاللة و كل مما احدث بالرأي و املعقول بغري كتاب وفري فهو بدعة و من اضل
ممن اتبع هواه بغري هدي من اهلل فسبحان رب العزة عما يصفون .و اعلم ان كل من فارق االميان السادج باهلل و رسله و كتبه و
خاض يف البحث مع اخلائضني تعرض للهالك مع اهلالكني و القاعد يف العلم مبا تلقفه من استاذ من استاذه او من ابويه او من اهل
بلده و ان كان علي اصل السنة راشدا ايل الصراط املستقيم ال خيلو يف الغالب عن ضعف و يتسارع اليه االضطراب و التزلزل .و ما
مثال املوحدين من كشف و ايقان و املعتقدين بالتقليد من غري اتقان اال كسحرة فرعون مع اصحاب السامري فان سحرة فرعون
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ملا كانوا مطيعني علي منتهي تأثري السحر لطول مشاهدهتم و جتربتهم له فرأوا من موسي علي نبيا و عليه الصالة و السالم ما جاوز
حدود السحر .انكشف هلم حقيقة االمر فلم يكرتثوا بقول فرعون" :القطعن ايديكم و ارجلكم من خالف" بل قالوا " :لَن ن ُّْؤثَِرَك
علَى ما جاءنَا ِمن الْب يِّ نَ ِ
اض إَِّمنَا تَ ْق ِ
َنت قَ ٍ
ات َوالَّ ِذي فَطََرنَا فَاقْ ِ
احلَيَا َة الدُّنْيَا "  .و كذلك الوضوح و االنكشاف يسد
ضي َٰه ِذهِ ْ
ض َما أ َ
َ ٰ َ ََ َ َ
باب التغري و التزلزل .و اما اصحاب السامري ملا كان امياهنم عن النظر ايل ظاهر ثعبان فلما نظروا ايل عجل السامري و مسعوا اخوان
تغريوا و اغرتوا بقوله" :هذا اهلكم و اله موسي" و غفلوا انه ال يرجع اليهم قوال و ال ميلك هلم ضرا و ال نفعا .ز كذلك من آمن
بالنظر ايل ثعبان اهلل حيتمل ان يكفر اذا نظر ايل عجل آخر .هذا حال من تقلد البصري اصول السنة من علماء الدين و ائمة احلق
.فكيف املتبع مبن ال يتبع اال هواه و لقد جاءهم من رهبم اهلدي و سالم علي من اتبع اهلدي و ان العذاب علي من كذب و تويل
متت الرسالة الغراء و املقالة البيضاء املوسومة باللوائح املشتملة علي التحقيقات و السوانخ لالمام اهلمام الفائز بالظفر علي ارغام كل
ضر عام حبر الشريعة فخر الطريقة قبلة احلكمة و كعبة املعرفة حميي السنة مقتفي اجلماعة حجة احلق ناصر االسالم ايب النصر عبد
.النصري بن ابراهيم الغازاين املعروف بالقورصاوي انار اهلل تعايل برهانه و افاض علي مرقده شريف غفرانه
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
سبحان اهلل ما يكون يل ان اقول علي اهلل ما ليس يل حبق ان كنت قلته فقد علمه يعلم ما يف نفسي و ال اعلم ما نفسه انه هو
السميع العليم .امجع العلماء من اهل السنة و اجلماعة رمحهم اهلل تعايل علي ان هلل تعايل صفات علي احلقيقة هو هبا موصوف ليست
بعني و ال بباينة عنه .و امجعوا انه ال تتعدد و ال تتغاير فليس علمه قدرته و ال غري قدرته و كذلك مجيع صفاته من السمع و البصر و
الوجه و اليد .و يف التمهيد ان صفات اهلل تعايل واحدة يف احلقيقة ال تدخل حتت العدد .و قول التفتازاين ال نزاع من اهل السنة يف
كثرة الصفات و تعددها مع خمالفة ملا توافقت عليه اجلمهور من انه تعايل ال يتكمم بكم و ال يتكيف بكيف ينايف قوله و هو ظاهر
يف شرح قول املصنف و ال معدود .و قال الشيخ الرباين :و اين الصفات مثانية را صفات حقيقه  -----حممول علي املفهومات
الثمانية فحيث ال يوصف الصفات بعدم التعدد فاملراد حقيقتها املوجودة يف اخلارج و حيث يوصف  ------من لوازم املخلوقات و
احملدثات من كوهنا مثانية او سبعة فاملراد هبا مفهوماهتا احلاصلة يف الذهن .و كيف و قد قال اهلل تعايل" :و ذروا الذين يلحدون يف
امسائه"  .فاذا مل يات بشيء من الثمانية و السبعة رواية و ال تليت هبا آية و ال امجعت عليها مجاعة .فالقول هبا اذا ضاللة و غواية
كما ان قول التفتازاين :و اما يف نفسها فهي ممكنة  -احلاد و زندقة .و مضي قول صاحب التمهيد اهنا واحد يف احلقيقة ان ال
يشاركو احد يف صفاته كما صرح به العلي
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القاري يف النيب صلي اهلل عليه و آله و سلم الواحد .و يؤيده ما يف الفقه االكرب من انه تعايل واحد ال من جهة العدد بل من جهة انه
ال شريك له .فعلي هذا فالوحدة من الصفات السلبية .فيا ايها الكرمي ليس يب سفاهة و لكنكم ال حتبون الناصحني فال تطعن من

.اغفل اهلل عن ذكره و اتبع هواه و كان امره فرطا
مت بعض املكاتب الشريفة الباهرة و املراسل اللطيفة الزاهرة لالمام ايب النصر الغازاين املعروف بالقورصاوي
.روح اهلل روحه و زاد فتوحه
الرحيم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
قال الشيخ العارف الرباين رمحه اهلل تعايل :اذا ثبت عجز االنبياء املقربني و الصديقني املخلصني يف معرفة جالله و مجاله و اجتمعوا
علي كلمة سواء بينهم سبحانك ما عرفناك حق معرفتك فما معين وجوب املعرفة و وجوب االستقامة يف اثبات ما ورد به الشرع يف
معرفة الذات و الصفات .و كل معرفة غري مستفادة من الشرع فتسميته معرفة جرأة من جهل و تقول بظن و ختمني علي اهلل اتقولون
علي اهلل ما ال تعلمون .سراج االمة و امام االئمة باهر برهانه و استقام سنته قال رضي اهلل تعايل عنه سبحانك ما عبدناك حق
عبادتك و لكن عرفناك حق معرفتك .فكثرت ذلك علي االكثرين
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االكثرين و لكن له توجيه وجيه و العلم عند اهلل .و اهلل اعلم مبراده ان حق املعرفة معرفته سبحانه و تعايل جبميع ما نطق به الشرع من
الكماالت و التنزيهات و التقديسات و العجز عن ادراك احلقيقة اال من جهة االثبات .فمن كان معرفته هبذا الوجه عرف حق معرفته.
فسبحان من مل جيعل اخللق اليه سبيال اال بالعجز عن معرفته .مت بعض املراسل الفائقة الناصرية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني و العاقبة للمتقني و الصالة و السالم علي خري خلقه حممد و آله و صحبه امجعني .يف شرح العقايد متسكت
املعتزلة بان يف اثبات الصفات ابطال التوحيد .فاشار املصر رمحه اهلل ايل اجلواب بقوله و هي ال هو و ال غريه يعين ان صفات اهلل
ليست عني الذات و ال غري الذات .فال يلزم قدم الغري و ال تعدد القدماء .و يف حواشي هذا الشرح و امنا محل الشارح رمحه اهلل تعايل
كالم املصنف رمحه اهلل تعايل علي نفي التعدد و ان كان فريقا عنده دون ما اختان نفسه اخريا من ان املستحيل تعدد الذوات القدمية
ال ذات و صفات لكونه مشهورا فيما بني اجلمهور .و يف شرح املواقف االثنان مها الغريان كما ان الغريان مها االثنان هذا عند
اجلمهور .فلعل احلق يف اجلواب نفي التعدد يف الصفات كما اختاره اجلمهور ال مبعين ان الصفات واحدة بالذات بل مبعين اهنا خارجة
عن االتصاف بالعدد و لو بالوحدة .و كما ان
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الذات يتنزه عن االتصاف به كما صرخ به سراج االمة و امام االئمة يف عقايده و قال :و اهلل تعايل واحد ال من طريق العدد بل من
جهة انه ال شريك له و غريه من العلماء و الفقهاء يف مواضع عديدة صرحوا بذلك .الن العدد كم و الكم عرض و العرض ال حيوم
حول الذات و الصفات .و كذا ما يرتكب منه العرض عرض .كما صرحوا ان الوحدة كيف او عرض خارج عن االجناس العالية .و
ما ذكروا من ان الغريان مها االثنان فيستغين عن البيان و اما ان االثنان مها الغريان فالن االثنينية تستلزم امكان احدامها .و املمكن من
حيث هو ممكن يقدر و يتصور وجود احدامها مع عدم اآلخر .و ما اشتهر يف كتب املتأخرين من ختصيص معين الغريير خشو مستغين
عنه .كما صرح به الدواين رمحه اهلل تعايل بقوله :قلت و انت خبري بان العرض و هو نفي لزوم تعدد القدماء ال يرتتب علي ذلك فال
فائدة فيه فال وجه الدخاله يف املسائل االعتقادية .و قال بعيد ذلك و االشعري رمحه اهلل تعايل جييب عن ذلك بنفي التعدد بناء علي
اهنا ال هو و ال غريه و ايضا لو ثبت التعدد بني الذات و الصفات فاما ان تكون واجبة او ممكنة .فعلي االول يلزم تعدد الواجب و
علي الثاين حتتاج ايل املؤثر فتكون حادثة .اذ ال يعنون باحلادث اال ما يتعلق وجوده باجياد شيء آخر .و يستدلون عليه بان تأثري املؤثر
باالجياد ال جيوز ان يكون حال البقاء الستحالة اجياد املوجود .فبقي اما ان يكون حال احلدوث او حال
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حال العدم و علي كال التقديرين يلزم حدوث االثر .و صرحوا بان صفاته تعايل غري معللة كما ان ذاته تعايل غري معلل و كفروا القائل

خبلق الصفات و صرحوا بوجوهبا ملا يف اعتماد قواعد العقايد لصاحب املدارك و غريه من كتب السلف رمحهم اهلل تعايل يف القول
بامكاهنا قول خبلقها .و قوهلم ال هو اي ليست الصفات متحدة بالذات يف التعيني تنزهها عنه كما صرح االمام الرباين رمحه اهلل تعايل
انه ال يلزم من اثبات الصفات تعني يف الذات و ال حيصل به مرتبة وراء مرتبة الذات .و صرحوا بانه تعايل ليس بشخص و ال
مشخص و ال غريه .اذ الغريية تستلزم االثنينية اليت هي الكمية و رمبا يستوضح املسئلة باجلزء العقلي مع الكل و الوصف احلملي مع
املوصوف باهنما ليستا بعني املوضوع و ال غريمرتبة ذاهتما .اذ لو كانتا عينا له ملا جاز مغايرهتما يف موطن من املواطن الن ما بالذات ال
خيتلف باختالف املواطن و املغايرة يف العقل ثابت بتعني املوضوع و احملمول و ليسا بغري له .و اال ملا احتمله العينية و االحتاد يف
اخلارج ثابتة متحققة .و لعل هذا معين ما قالوا ما قالوا ان اجلزء ال يغاير الكل و الوصف ال يغاير املوصوف .لكن النور احلق ال يقاس
بغريه فانه االنوار القدسية ظلمة صرحية بالقياس اليه فاين للمحمول القائم باملوضوع الدابر و اجلرم الذائب ان يكون هناك مثل سائر و
ذكر سائب .فلئن قال قائل مل ال جيوز ان تكون الصفات نفس الذات مبعين كوهنا شيء واحدا مع الذات يقال ان اريد بالوحدة
الوحدة العددية اليت هي نصف االثنني فمحال االتصاف
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الذات و الصفات هبا لكوهنا من صفات احملدثات .و ان اريد به عدم شركة الغري او عدم الدخول حتت العدد فاهلل تعايل واحد بصفاته
هبذا املعين كما صرح به علماؤنا رمحهم اهلل .و ان اريد به غريه فليبني حيت نتكلم فيه .و احلاصل ان املوجود من حيث هو موجود ال
يتصف بالعينية و ال بالغريية بل امنا يتصف بالعينية مبا هو متكيف و بالغريية مبا هو متكمم .و املوجود املتنزه عن التكيف و التكمم
يتعايل عن التغري و التعني .كما ان املوجود املفارق عن التقدر و التعدم يتنزه عن التمكن و التزمن و الدخول و اخلروج و االجتماع و
االفرتاق .و قد يستوضح بالصوت بالنسبة ايل الصوت و الراحيةبالنسبة ايل الراحية فان كال منها ال يساوي شيء منهما و ال يكاد
يتفاوت اي ال يقصر و ال يطول فانه ليس من شاهنما ذلك فان ذلك من شان الكميات و مها من الكيفيات فال يلزم من ارتفاع
االضداد ارتفاع النقايض و ال اجتماعهما .قال يف التمهيد يف القول اخلامس عشر من الباب الثالث .فان قيل صفات اهلل تعايل كلها
صفة واحدة او كل صفة صفة علي حدة .قلنا فمن اصحابنا من يقول بان اهلل تعايل موصوف يصفة احليوة و القدرة و العلم و سائر
الصفات فيوهم ان كل صفة صفة علي حدة .و من اصحابنا من يقول ان الصفات كلها صفة واحدة .و االصح ان نقول صفات اهلل
تعايل واحدة يف احلقيقة ال تدخل حتت العدد حيت انه لو قال ان قدرة اهلل تعايل و حياته شيآن او عددان او اثنان يصري كافرا .فالقدرة
ليست هي احليوة و ال هي غري احليوة .فكل صفة مع صفة نقول
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نقول ال هي هي و ال هي غريها .الن صفاته ليست من املعدودات فنقول ان اهلل تعايل واحد بصفاته و هذا هو املذهب عند اهل
السنة و اجلماعة انتهي كالمه .يف التعرف يف الباب التاسع كالم اهلل تعايل صفة اهلل تعايل يف ذاته مل يزل و انه مل يشبه كالم املخلوقني
بوجه من الوجوه و ليست له جهة .كما ان ذاته ليست له ماهية اال من جهة االثبات .قال يف شرحه معين من جهة االثبات ان
نعتقد بانه موجود فلئن قال قائل ما هو قلنا اخطأت الؤال و كذلك اجلواب يف كيف هو و ميت هو و اين هو و بني وجه الكل و قال
يف كم هو ان الؤال خطأ الن الكمية تقتضي العدد و اهلل تعايل يتنزه عن العدد .و قال يف آخر كالمه فاذا عرفت هذا االصل يف
الذات فطذلك حكم الصفات .و يف الباب احلادي و العشرين منه العقول من احلقيقة مقهورة اال من جهة االثبات و لو ال انه تعرف
الينا بااللطاف ملا ادركته من جهة االثبات .يف شرحه ال  ----التجاوز من حد االثبات الن من جاوز من حد الثبوت فاما ان يثبت
له السكون او احلركة او االجتماع او االفرتاق او شيئا من صفات املمكنات فيقع يف التشبيه فيكفر .و قال يف آخر كالمه :و اذا
عرفت هذا االصل يف الذات فكذلك حكم الصفات و فيه تفصيل ازيد من املنقول يف التعرف و شرحه و كتب االصول و التفسري و
احلديث .و من اسس قواعد العقايد علي ما يقتضيه الكتاب و السنة و امجاع االمة فقد استمسك بالعروة الوثقي فيكفيه ذلك يف
النجاة من املهالك ان شاء اهلل تعايل .و اذا يأت بالعدد و السبعة و الثمانية رواية و ال تليت هبا آية و ال اجتمعت عليها
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مجاعة فلعل التقول هبا ضاللة و غواية و ما قالوا من ان الصفات مثانيةفلعل املراد منها املفهومات الثمانية و ليس املقصود احلصر فيها
و اال يلزم التأويل و ارجاع صفات ايل صفة .و قد قال االمام ابو حنيفة رضي اهلل اهلل تعايل عنه يف عقايده :و ال نقول يده قدرته الن
فيه انكار صفة اثبتها القرآن و هو مذهب اهل القدر و االعتزال .و احلاصل ان ليس للنقول النقية النورية و االنوار املفارقة امللكية ايل
فاين لالذهان البشرية االنسانية و لقرائح الغربة البشرانية تكنهها و حتديدها .و امنا املصري
اكتناه شيء من صفات اهلل تعايل من سبيل َّ
ان الفحص و الربهان حتققها و انه ال سبيل ايل تعرفها بالكنه كان ذلك سادا مسد املعرفة فاجلهل املعلوم الربهان هناية درجات مراتب
العرفان و هو العلم املأمور به يف كتاب االعظم و شرعة االقوم و الفارق بني الراسخني يف العلم من زمرة الغافلني و بني النفوس املعطلة
من غاغة الغافلني .فهذا احكم احلكمة النصيحة السوية و اما املتهوسون بالفلسفة النية فيقولون ال يتصدر نزاع من اهل السنة و
اجلماعة يف كثرة الصفات و تعددها و يقولون بامكان الصفات و جوازها فومههم ال ياف (ال يات) اال متكمما او متكيفا فتعسر
علي النفوس الومهانية ان تؤمن بوجود ي تقدس عن ذلك و يتنزه مجلة الكميات و الكيفيات و لكن ال يعبأ بوسوسة الوهم و اخليال بعد
.حكم الربهان
.متت الرسالة الفائقة من تاليفات االمام اهلمام عبد النصري بن ابراهيم الغازاين املعروف بالقورصاوي رمحهما اهلل القوي العلي
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و احملدث للعامل هو اهلل اهلل تعايل اي الذات الواجب الذي ال حيتاج يف وجوده ايل شيء و وجوده تعايل و ان كان اظهر االشياء و من
ذلك الوجه يستغين عن البيان اال انه عسي ان يستشرف بعض العقول الضعيفة علي البيان ملزيد االستظهار فلذلك حققنا املسئلة
بطريق الربهان .فنقول ال بد ان يكون يف الوجود موجود قدمي و لو اله لتعاقب احلوادث ايل غري النهاية .فاملفهوم املتحقق يف تلك
االفراد ذاتيا او عرضيا حيتاج ايل التأثري المكانه بالذات او بالعرض و تأثره يستلزم سبق العدم علي حتققه النه ال يكون يف حال بقائه
فهو اما يف حال عدمه او حال حدوثه و سبق العدم يستلزم تناهي افراده .فعدم النهاية باطل و كذا ملزومه .فهذا الطريق واضح واف
باملقصود .و كثري من اهل النظر سودوا اوراقا كثرية يف تلك املسئلة و ذلك فضول مستغن عنه الواحد .اذ لو كان يف الوجود اهلان فاما
ان يتمانعا او يتوافقا فعلي االول يلزم اجتماع الضدين او عجز احد اهلني و علي الثاين يلزم توارد القدرتني املوثرتني يف مقدور واحد او
تعطيل احدمها .و ايضا الشركة نقصان و تفرد كمال و االله جيب ان يكون موصوفا جبميع الكماالت و مقدسا عن اضدادها .و اعلم
ان التوحيد اول فرائض اهلل تعايل و هناية طاعته و ال تقبل حسنة و ال يغفر سيءة اال بعده .و علم التوحيد انفع العلوم و ارفعها و
ختليصه و هتذيبه هو املقصد االقصي و املطلب االعلي .و لكن اآلن جعل عبارة عن صناعة الكالم و معرفة طرق اجملادلة و مسي
املتكلمون علماء التوحيد مع ان هذه الصناعة مل تكن تعرف منها شيء يف العصر
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االول .و اما ما يشتمل عليه القران من االدلة الظاهرة اليت يسبق االذهان ايل قبوهلا فلقد كان ذلك معلوما للكل .و كان العلم بالقران
هو العلم كله و كان التوحيد عندهم عبارة عن امر آخر ال يفهمه اكثر املتكلمني و ان فهموا مل يتصفوا به .و هو ان يري االمور كلها
من اهلل تعايل رؤية تقطع التفاته عن االسباب و الوسائط و ال يري اخلري و الشر اال منه .و من مثراته التوكل و ترك اتباع اهلوي يف كل
ما يتعلق بالعقايد و العمال و االخالق و االحوال و االستقامة علي الوسسط يف كل منها .و كان التوحيد جوهر نفيس و له قشر.
فقشره ان يقول القائل بلسانه ال اله اال اهلل و ال يكون يف قلبه خمافة و انكار ملفهوم هذا القول و هو توحيد عوام اخللق و املنكلمني.
فاذا قال العبد ال اله اال اهلل حممد رسول اهلل و صدق به فقد جني عن الشرك اجللي و اخللود يف اجلهنم .و لبه ان يري االمور من اهلل
تعايل بقوله و يفوضها اليه و يرضي جبميع ما يري عليه القضاء بينه و بني اهلل سبحانه و تعايل بقوله فاعلم انه ال اله اال هو القدمي هو
ما ال اول لوجوده و الواجب ما ميتنع عليه العدم .قالوا كل ما هو قدمي فهو واجب و استدلوا عليه بانه لو مل يكن واجبا لكان جائز
العدم فيحتاج يف وجوده ايل مؤثر فيكون حادثا .و اعلم ان القدم عند العقل يف بادي الرأي يتصور علي وجهني اما بالتحقق يف

االزمنة الغرياملتناهية ايل حد من جانب السبق و اما بالتنزه عن الزمان و التغري و الزوال متعاليا عن االستمرار يف الزمان و التقرر يف
االحيان و ال يتصور فيه سبق و حلوق و حتول من صفة ايل صفة
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صفة و امتياز حد من حد فال ميتاز فيه االزل عن االبد بل هو االول بال آخر و اآلخر بال اول .لكن العقل اذا استضاء بضوء
الربهان و امعن يف املالحظة علم يقينا ان النحو االول امنا هو من حسبان التخيل الن االستمرار الوجود يف االزمنة ال يتصور اال بعد
حتقق الوجود .اذ االستمرار كون الوجود يف الزمان الثاين فيلزم انقطاع االستمرار .فعلي تقدير عدم تناهيه يلزم تناهيه .و النحو الثاين
امنا هو شان الواجب القدمي اذ كل ما هو جائز الوجود فهو جائز التبدل و يتضح بذلك البيان ان كل ممكن حمدث و ان الواجب و
القدمي متساويان .و ما قال بعض االشاعرة كون الصفات املتعالية ممكنة و كوهنا صادرة عن الذات باالجياب فاسد و ان ما ثبت قدمه
امتنع عدمه .و كل ذلك مما سلك به السلف يف ارشادهم و تعليمهم .فان قيل اذا مل تكن الصفات ممكنة يلزم ان تكون واجبة فيلزم
تعدد الواجب .قلنا ان الصفات ليست امرا مغايرا للذات و ال متغايرة يف نفسها و ال يوصف ذاته تعايل بالوحدة العددية و االثنينية
النه مقدس عن كل ما ال يليق جبالله من النقائص االمكانية .و هو سبحانه و تعايل و صفاته اعلي من كل وصف بدركه عقل او
فهم او خيال و من توهم تعددها و تكثرها يف حقائقها استصعب ثبوهتا .و دلك اال لصعوبة يف ثبوهتا بل لتوهم التكثر فيها .و حنن
نثبت اصل الصفات اليت اثبتها اصل الكتاب و ننفي الزيادة اليت اثبتها التخيل فال نستصعب شيئا من عقائد الدين و اهلل اهلادي ايل
.سبيل الرشاد
.شرح العقايد النسفية القدمي لالمام عبد النصري البلغاري املعروف بالقورصاوي رمحه اهلل الباري
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حاصل الربهان ان العامل مما يتغري و كا ما يتغري فهو حادث الن العامل اما اجسام او جواهر او اعراض .و كل من االجسام و اجلواهر
حيدث هلا االحوال و يتبدل اوضاعها و ال اقل من جواز تبدهلا المكاهنا يف حد ذاهتا و احواهلا و كل ما جيوز تبدله يكون و جوده يف
زمان من االزمنة لكوهنا مستمرا يف احلالني و التقدم بعضها علي بعض .و ما يكون وجوده يف الزمان يكون حادثا و اال يلزم عدم
تناهي زمان وجوده .فوجوده و ان كان واحدا يف حد ذاته يتكثر باالضافة ايل ساعات تقرره ايل غري النهاية و وجود ما ال يتناهي حمال
.قطعا
.شرح قدمي للعقايد النسفي لالمام عبد النصري البلغاري املعروف بالقورصاوي رمحه اهلل الباري
الرحيم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
ِ
ف
قال اهلل تبارك و تعايل" :قُ ِل اللهُ يَ ْه ِدي لِلْ َح ِّق أَفَ َمن يَ ْه ِدي إِ ََل ْ
ِّي إِالَّ أَن يُ ْه َدى فَ َما لَ ُك ْم َكْي َ
احلَ ِّق أ َ
َح ُّق أَن يُتَّبَ َع أ ََّمن الَّ يَهد َ
ِ
يم ِمبَا يَ ْف َعلُو َن"  .و يف التفسري :و ما يتبع اكثرهم فيما
َْحت ُك ُمو َنَ .وَما يَتَّبِ ُع أَ ْكثَُرُه ْم إِالَّ ظَنًّا إَ َّن الظَّ َّن الَ يُ ْغ ِين ِم َن ْ
احلَ ِّق َشْيئًا إ َّن اللهَ َعلَ ٌ
يعتقدون اال ظنا مستندا ايل خياالت فارغة و اقيسة فاسدة كقياس الغايب علي الشاهد و اخلالق علي املخلوق بادين مشاركة موهومة.
و الظن ال يغين منه العلم و االعتقاد شيئا .و يف االية دليل علي ان حتصيل العلم يف االصول واجب و االكتفاء بالتقليد و الظن غري
جائز و والوعيد علي االتباع للظن و االعراض
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و االعراض عن الربهان .و يف الفتاوي انه املكتفي بالتقليد آمث باالتفاق .و رووا تكفريه عن الشافعي رمحه اهلل تعايل .و املواعيد علي
االتباع للظن و االكتفاء بالتقليد يف القران كثرية فال نشتغل بالنقل لوضوحه ملن مل يتخذ القران مهجورا يف التعرف احكام علم التوحيد
اسس قواعد العقايد علي ما يقتضيه الكتاب و السنة و
و املعرفة علي طريق الكتاب و السنة و امجاع السلف عليه و يف شرحه .و من َّ
امجاع االمة فقد استمسك بالعروة الوثقي فيكفيه ذلك يف النجاة من املهالك ان شاء اهلل تعايل .و يف كتب االصول االدلة اربعة ثالثة

منها يوجب العلم و العمل و واحد منها هو القياس يوجب العمل ال العلم .و فيها ايضا االعتقاد ال ثبُت باخبار االحاد البتنائها
علي اليقني و ان كان الراوي معروفا بالفقه و الرواية كاخللفاء الراشدين و العبادلة املشهورين .فالتقليد يف االصول للصديق االكرب مع
االمجاع االمة علي ان افضل البشر بعد االنبياء عليهم الصالة و السالم ابو بكر الصديق رضي اهلل تعايل عنه ان كان آمثا باالتفاق فما
ظن املقلدين مبن دونه .و يف الققه لو كان كان للكفر ام فالتقليد َّامه .و كتب الكالم مشحونة بان العقيدة ما مل تؤخذ من الشرع ال
يعتد هبا .و اسقالل العقل يف بعض االحكام ال ينايف اساسية الشرع العتداد االحكام .فيا ايها الشيخ سلمك اهلل تعايل من املهالك
ال تغفلن ان اجل النعم و اعظم املواهب و اكرب العطايا عليك نعمة االسالم هلل و االميان باهلل و اعدي عدوك علي هذه النعمة ابليس
ناصبك العداوة جهارا
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و بذل فيك جمهوده و اقسم بعزة اهلل علي اغوائك و انه يأتيك من مشالك و ميينك و من بني يديك و ورائك و يرا من حيث ال تراه
و قد تفرغ عليك من كل شغل فشغله فيك فقط و له عليك منه سواك معني و انت ضعيف ساه غافل .و حذرك اهلل تعايل عداوته
بقوله" :ان الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا" و بقوله" :امنا يأمركم بالسوء و الفحشاء و ان تقولوا علي اهلل ما ال تعلمون"  .فان ظفر
بك مل يرض منك اال سلب هذه النعمة اجلليلة اليت هبا شرفك يف اوالك و اخراك و عظم هبا قدرك عند موالك .فاياك ايها الشيخ مث
اياك احذر كل احلذر فانك منه علي اعظم اخلطر .و كيف لنا باالعتزال عنه و من لنا بالتوقي عنه و هو لنا مبرصد .و قد علم اهلل
تعايل عن مقابلة عدونا فهدانا ايل االحرتاز منه بامنع احلصون و هو الكتاب السنة و امجاع االمة و ترك اجلدل و املراء يف الدين .قال
اهلل تعايل" :ان الذين جيادلون يف ايات اهلل بغري سلطان اتاهم ان يف صدورهم اال كرب"  .يف التفسري اال تكرب عن احلق و تعظم عن
التفكر و التعلم االية عام يف كل جمادل مبطل قال القحطيب  :العقول عن احلق عقورة اال من جهة االثبات و لو ال انه تعرف اليها
بااللطاف مبا ادركته منه جهة االثبات .و التعرف كشرحه يعمم التنزيهات من الصفات ال يف موضع .و الشيخ ينص بتعميم التنزيهات
ال يف مكتوب .و لست مبتمسك الذيال العلماء الثالثة العظام استمساك املستدل املوقن بل االستمساك مبا امجع عليه اهل العرفان
قاطبة بان حق معرفة اهلل تعايل تنزيه
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تنزيه ذاته و صفاته عما يهجس يف اخلواطر و عما يتبع النواظر .و قد سئل علي كرم اهلل تعايل وجهه عن املعرفة فقال" :اال تعلم ما
تصور يف قلبك فاحلق خالفه" .و امجعوا ان ما ال دليل علي ثبوته يف ذاته و صفاته من كتاب و سنة و امجاع امة جيب نفيه .قال اهلل
تعايل" :امنا يأمركم بالسوء و الفحشاء و ان تقولوا علي اهلل ما ال تعلمون" و قال اهلل تعايل " :و من يدع مع اهلل اهلا آخر ال برهان له
به"  .يف التفسري يف االية تنبيه علي ان التدين مبا ال دليل عليه ممنوع .و قال اهلل تعايل" :و ضرب لنا مثال" يف التفسري امرا عجيبا
لتشبيهه خبلقه .و قال اهلل تعايل" :ليس كمثله شيء و هو السميع العليم" قال الشيخ الرباين َّاول االية تنزيه حمض و قوله سبحانه" :و
هو السميع العليم" متمم و مكمل للتنزيه و بيان ان ثبوت السمع و البصر للخلق اوهم مماثلة و لو يف اجلملة نفي اهلل سبحانه عنهم
السمع لدفع منه الوهم و كالمه بطوله .و يف املكتوبات سبحان خالقي  ---------------------عقل انبياء .و قال
الشيخ الرباين :معين وجوب املعرفة وجوب االستقامة يف اثبات ما ورد به الشرع يف معرفة الذات و الصفات و كل معرفة غري مستفاد
من الشرع فتسميتها معرفة جرأة من جهل و تقول بظن و ختمني و تقولون علي اهلل ما ال تعلمون .اما يقرع االمساع قول اهلل عز و جل
"ان يتبعون اال الظن و ان هم اال خيرصون"  .قال يف التعرف كما ان ذاته ال يشبه باخللق بوجه من الوجوه كذلك صفاته ال تشبه
صفات املخلوقني بشيء من الوجوه .و قال يف شرحه :ال يسع التجاوز من حد االثبات يف شيء و اال يقع التشبيه يف الصفات و
.ليس كمثله شيء و هو السميع العليم
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فيا ايها الشيخ الكرمي عصمك اهلل تعايل عن االتباع جبالء االمة اليس القول بكون الصفات مثانية او سبعة او مخسة جتاوزا عن حد

الثبوت .و قد تقرر ان احلق واحد هو االثبات فهذا بعد احلق اال الضالل و اخري ان العدد كم و الكم عرض و الربهان كاالمجاع
حبكم بامتناع اتصاف الصفات باالعراض .اذ االعراض من احلوادث و احلوادث ال حتوم حول الذات و الصفات .و امنا الصعوبة
نشأت من القول بالتعدد و االمكان و ال صعوبة يف امللة احلنفية السمحة البيضاء و امنا هي يف السبل املتفرقة عن جادة الشريعة
الغراء" .فيا اهل الكتاب مل تلبسون احلق بالباطل و تكتمون احلق و انتم تعلمون"  .يف التمهيد لو قال قدرة اهلل تعايل و حياته شيئان
او عددان او اثنان يصري كافرا و كذلك يف الفتاوي .و قول القائل عددان متغايران و يدل عليه تفسريه .فالقدرة ليست اي احليوة و ال
غري احليوة ينايف ما اتفق عليه السلف من اهل السنة و اجلماعة .االثنان مها الغريان و الغريان مها االثنان .و بيانه ان االثنية تستلزم
االمكان و املمكنان مبا هو ممكنان جيوز انفكاكهما مبعين عدم ثبوهتما معا و الغريان مها اللذان جيوز انفكاك احدمها عن اآلخر .و
التطويات املذكورة يف الكتب الكالمية من اجلهلة املبتدعة مما جيب االعراض عن امثاهلا التقياء االمة "و اذا خاطبهم اجلاهلون قالو
سالماً" " ،و اذا مروا باللغو مروا كراما"  .و اما قول الشيخ الرباين بتخلف القاعدة االثنان متغايران فهو يتخلف يف استدالالته هبذه
القاعدة يف مواصع عديدة و ايضا الشيخ معتمد يف كشفه (و كشفه ظين) كاالجتهاد
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كاالجتهاد و االستنباط ظين و الظين ال يغين من احلق شيئا .فسبحان من اغنانا بالفتوحات املدنية عن الفتوحات اهلندية .و قول
الشيخ بتعدد الصفات و كون الصفات و االمساء من ثبوتات للذات من العبارات اليت مل يكن الشرع ناطق هبا امنا هو من شطيحات
و نع ين بالشطح كلمات غري مفهومة عند قائلها او تكون مفهومة له لكنه ال يقدر علي تفهيمه و ايراده بعبارة تدل علي ضمريه .و ال
فائدة هلذا اجلنس من الكالم اال انه يشوش القلوب و يدهش العقول و حيمل ان هلم معاين ما اريدت هبا و فهم كل واحد علي
مقتضي هواه و طبعه .و مطالعة امثال هذه العبارات يغري اهلها منهية يف الشرع .و الشيخ نفسه صرخ يف اواخر اجمللد الثالث ان هناية
السالكني هو االنتهاء ايل حد االثبات و الكشوفات يف البني سلمات الوقوف يف حد االثبات .اليس يقرع مسع القائل قول الشيخ يف
غري موضع ان كالم الصوفية ان مل يكن مطابقا باحكام الشريعة فال اعتبار هلا اصال فكيف يصح للحجية .و امنا الصاحل للحجية
اقوال العلماء من اهل السنة و اجلماعة .و الصوفية املستقيمة االحوال مل يتجاوزوا الشريعة اصال يف االحوال و ال يف االعمال و ال يف
االقوال و ال يف العلوم و املعارف .و بقية اخلالف مع الشريعة ناشئة عن سقم يف احلال و لو صدق احلال ملا خالف الشريعة .و
باجلملة خالف الشريعة دليل الزندقة و عالمة لالحلاد .و غاية ما يف الباب ان الصويف لو تكلم بكالم خمالف للشريعة ناشئ عن
الكشف يف غلبة احلال و سكر الوقت فهو معذور و كشفه غري صحيح و غري صاحل للتقليد .فما ميكن تأويله من كلمات الشيخ
يؤول و ما يأيب عن
\\32
التأويل يرتك علي حاله .و قول القائل :و انتم تنسون انفسكم يف الطريقة لالمام الرباين و حتكمون بكفره .اقول :الطريقة تصحيح
العقيدة علي طريقة اهل السنة و اجلماعة و امجاع االمة و اتباع السنة و اجتناب البدعة و ليست هي اال طريقة رسول اهلل صلي اهلل
تعايل عليه و آله و سلم ,و طريقتنا مرفوعة ايل الرسول صلي اهلل تعايل عليه و آله و سلم بطرق و امنا الشيخ راو يف طريق و الشطح
ليس حبرج يف الشرع و اذا ثبت العدالة يقبل الرواية .و امنا االميان و الكفر اختياريان و الشطح من تلونات االحوال يف غلبات االذكار
امنا يكون باالضطرار .و االحلاد تسمية من غري توقيف و الزندقة خمالفة الشريعة يف العقيدة .و االحلاد و الزندقة كالكفر و االميان امنا
يثبت للمقلد باالختيار .قول القائل :اراد العالمة تعدد الصفات حكما ال حقيقة و يدل عليه كالم التمهيد و االمساء معدود يف
احلكم عندنا .اقول :العالمة محل كالم املصنف رمحه اهلل ال هو و ال غريه علي اجلواب عن االستشكال بتعدد القدماء بان ال تعدد و
ال تغري يف الصفات مث رد عليه بانه ال يتصور نزاع من اهل السنة يف كثرة الصفات و تعددها .و اجاب نفسه بان املستحيل تعدد
الذوات ال تعدد الصفات .فان كان مراده التعدد حكما و عدم التعدد حقيقة يف معين رد جواب املصنف رمحه اهلل تعايل و اخرتاع
بدعة يستنكره مساع الشريعة .و مع هذا الوضوح كله لو جاز محل كالمه علي الوفاق الرتفع االمان من الشرع و العرف .و ليس

علي االَّ البالغ و علي اهلل احلساب .اما يقرأ
الغرض طعن العالمة بل الغرض ارشاد االمة و ارشاد ما اوجب اهلل تعايل تبليغه و ما َّ
" .القائل يف القرآن" :و لئن اتبعت اهوائهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من اهلل من ويل و ال واق
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و َّاما قول القائل بل اجتمعت علي الثمانية .اقول :االمجاع اتفاق اجملتهدين من امة حممد صلي اهلل عليه و آله و سلم يف عصر علي
حكم شرعي .امل يقع نظر القائل يف كتب االصول ان االمجاع معصوم عن اخلطأ و الغضول فكيف يتحقق االمجاع علي املتضادين .و
االمجاع يف العمليات يقوم علي احلكمني املتخالفني اذ االحكام تتبدل بتبدل االعصار و لذلك جيري فيها النسخ و التبديل .و كون
الصفات مثانية يف عصر احلنفية و سبعة يف دهر االغيار ال خيفي شناعة علي من ليس من ذوي االعتبار فما يظن باالويل االبصار .اال
ايَّها الشيخ العزيز ان من عرف احلق بالرجال صار يف متاهات الضالل فاعرف احلق تعرف اهله ان كنت سالكا طريق احلق و ان
قنعت بالتقليد و النظر ايل ما اشتهر من درجات الفضل بني الناس فال تغفل عن الصحابة و علو منصبهم فال ينبغي ان يكرتث
مبخالفة اهل العصر يف خمالف اهل رسول اهلل صلي اهلل تعايل عليه و آله و سلم فان الناس رأوا رأيا فيما هم فيه مليل طباعهم اليه و مل
فادعوا انه ال سبيل ايل اجلنة سواه رحم اهلل امرأ اصبح يف هذه الدنيا بني
تسمح نفوسهم باالعرتاف بان ذلك سبب احلرمان من اجلنةَّ .
مرتف يدعوه ايل دنياه و صاحب هوي يدعوه ايل هواه قد عصمه اهلل تعايل منهما .اال و اياك الشيخ من حمدثات االمور فان شر
االمور حمدثاهتا .اال ايها الكرمي ان الضالل هلا حالوة يف قلوب اهلها قال اهلل تعايل " :اختذوا دينهم لعبا و هلوا"  .و كل ما احدث
بعد الصحابة و ما جاوز قدر الضرورة من فقهاء االمة فهو من اللعب و اللهو .اال ايها العزيز لو كان املخالفة للعقيدة
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احلق و املنازعة مع الفرقة املقتفية للسنة من الشرف و الفضيلة فال حمالة خمالفة االنبياء اويل بان تكون شرفا و فضال فيلزم ان يكون ابو
الفضل ابو جهل بن هشام و ابو الشرف ابو خالد بن مغرية و جمادلة الكفرة مع االنبياء و كفرة قريش مع احلبيب مما ال خيفي علي
اللبيب .قال اهلل تعايل" :و التتفرقوا فيه" يف التفسري اي يف االصل و هو االاميان مبا جيب تصديقه و اما فروع الشرايع فتخلف .ايها
الشيخ ان احلق ظاهر و ليس للمحاجة جمال و ال للخالف مبدأ سوي العناد و قال اهلل تبارك و تعايل" :و ما تفرقوا اال من بعد ما
جاءهم العلم بغيا بينهم" يف التفسري عداوة و طلبا للدين .امل يقرع مسع الشيخ ان الدين بدأ غريبا و سيعود غريبا فطويب للغرباء .و
ميحو اهلل الباطل و حيق احلق بكلماته انه عليم بذات الصدور .اال ايها الشيخ عليك بامعان النظر و االستعجال يف الرد و القبول من
.عمل املغرور .اال ايها الشيخ لو خاطبتين مواجهة مسعت غرايب العلم مما فضلين به ريب علي كثري من العاملني
.مت كتاب النصائح لالمام ناصر االسالم عبد النصري بن اراهيم البلغاري املعروف بالقورصاوي رمحه اهلل الباري

