
  بســـم الـلـه الرمحـن الرحيـــم
  

  نظم عقيدة أهل السنة
  العارف باهللا سيدي حممد بن اهلامشي التلمساين

  

  مقدمــة
  

ـَّــيقُـولُ را   مـحـمـد بن الْـهاشمـي الرحمانِـي    انجِي رحمـة املــن
ــدمـ الْـحلَـى اِإليـمــِِهللا عوغَ    انـيم ـِرِه ـَّـــانـعـن ن   مِ الــدي

سلَى ولَـصع ـــلَمتخـارِـى الـم    ـِـو ـَــه األخــه وصحـبِـآل   ارِـي
  

  أركان الدين وبيان حمل علم التوحيد من الدين 
  

  ـانُ واِإلحســـانُاِإلسـالَم واِإليـم      ـانُوبعــد فَالديــن لَــه أركَ
  نِــيبِ دونَ مــــلْ أولُ الواجِـب        نِرض عـيوحيد فَـتــمن ذَلك ال  
  

  أركــان اإلميـــان
  

ـَانُ أَنْ تـــؤمـن بِــاـاِإلمي      ـــولِ اِهللارس أركَانـه قَــولُ   ـهِإلل
 والغ ـْبِــه   ـدرـومِ اآلخـرِ والقَسـلِ واليـوالـر        ـررـبِاملــالَئك وكت

  
  



  أقسام احلكم العقلي
  

  اِإليـم ــدقَائع تمقَسانـــوـَـ ثَـإىل      ان   انــالَ نــقْصة بِـالث
  قْلِ كُلَّ حكْمِ العرِ حصحـ      الِــــلـِف   حـالِـائـزٍ مـبٍ وجي واج

  
  الصفات الواجبة يف حقه تعاىل

  
ـَوالق      ــهــود لِإل لَــب الوجفالْواجِ ـَدم الـبـق   ــاها بِـالَ تـن

  ـةٌ كَما جــالَدانِـيـذَاك وحـكَ      ـالَـةُ والغنــى تـمثَّ الـمخالَفَ
ـْ ـَ ـراةَُ مســع بصـحـيـ      ـموقُــــدرةٌ  إرادةٌ  وعـل   ـالَمك

ـَّـاًَ مسي      اداً علـيِمـادراً مرِيــه قَـكَونـ   ـااً كَلـيمعـاً بصـريحـي
  ضِوة ارتـــي تأْثـيـرٍ بِقـونفْـ      ـرضِـلْفه للْخلْقِ نفْي الغـمن خـ

وــأما نثَأْث ــيفْيعِرٍ  بِالـطَّـب      ـفَإِنحو ـنم ــهـنفـي الص ةعِد  
ـَكـونِـ      ابِ الذَّاتــيمنــزه عـنِ اِإلجيـ ـلم ـداً بِـارِيـهآليـات  

  
  الصفات املستحيلة يف حقه تعاىل

  

وثُ لَـهدالْح مديـلُ العحتسيو      ـَفَـن   ـهاره الـممـاثَلـاؤه افْـتق
عــتاهكَر ـزجع ددضـةٌ يْم      هـجــلٌ ممكَمب مىع ممص ات  

ـِ      االًِ مسزاً كَارِهـاً جاهــوعاجِ ـيمـتواً أَصمأع كَمـى أَباــم  
ـْنِسوـنِةُ اَألغبلْـغــراضِ لي      عي فــفكْـمحو ـهــلالس وِهي  

  ـهيـرٍ إىل الطَّــبِـيعـوت تأْثبـثُ      ـهوة وديـعـر قُـذَا تأْثـيكَـ
خدالَةْيحالْم ـةــي الْكَراهـُ      لُ ف   الـىوت إيـجابٍ لَـه تعـثُـب



  

  اجلائز يف حقه تعاىل
  

ـَّـرك لكُـلِّ مـمكنِاَلْفعـ      يجـوز فــي حـق الغني املؤمنِ   ـلُ والت
نموقَـائالع ـنـةٌ مسمخ ـهـد       ا بِالأَخـصـهــدائلْفَـوـذِّكْـرِ ل  

ج يهــوخ كرالتلِ وعالْف كْم      ذَاـوازحكْمِ كَذَـــوالـحلِ وعي الفةٌ ف  
أثتبى اَألســلَّ لَـدج هـِ       ـابِيـر   بابِجِلْـه وِقـايــةَ الـكَخـلْق
أْثى طَبِـييتلَـد هقُـعــر يِـةلَّ          فعـوحص ـعم ـلـةخالت ـةـف  

  اعلَمافَ ـتيارِ كَانَـــضِ اِإلخبِمح      ـماـلَّ العـالز وجعـه ـثُإِحدا
  

  الدليل يف العقائد حدوث العامل
  

ـَّه  الـدليــلُ فـي الـمطَالــبِ      أَمـا حدوثُــه فَمحـض واجِـبِ   َِألن
  

  تتمة للمستحيالت 
  

  في الفعـلِ والــتـرك بِـالَ مـجازِ      وازِـدم الـجـويسـتحيــلُ عـ
  ـمٍ مـحالٌ اعرِفـــفعلٍ وفي حكْ      يـةَ فــاحلكْم ـي جوازِ خلْقهنفْـ
  ــالٌ واهـدى أَسبـابِــه مـحلَـ      ـي الـجـوازِ عن تأْثـيـرِ اِهللانفْـ
  عٍ وعـلَّــة مـحالٌ أَبـــداًطَبـ      دىـرِه لَـي اجلَوازِ عـن تأْثيـنفْـ
  و الـمحـالُ ضـد جائـزٍ خذَاـهـ      م ذَاـاَلــحداثه العـي جوازِ إنفْـ

  د حدوث كَونِهـا الـمالَزِمِـضــ      مِـدم  العـوالويستحـيــلُ قـ
  



  الصفات الواجبة يف حق الرسل عليهم الصالة والسالم
  

ـَــةْب لـرسوواجِـ   ق والتـبلـيغُ والفَطَانـهصـدوال      لـه اَألمان
  

  الصفات املستحيلة يف حق الرسل عليهم الصالة والسالم
  

  انُـتمـالَدة الْككَـذب الْـبوالْ      ـانُم الْعصـيـهـويستحيـلُ عنـ
  

  الصفات اجلائزة يف حق الرسل عليهم الصالة والسالم
  

راَألع نم ملَـه ــزائجوىــكَالْ      ااضِ ممالْع وحمِ الَ نالضِ السرم  
  

  تتمة للمستحيالت 
  

  ـم مــن الْكَمـالِا بِهِوعهـوقُ      محـالِوازِهـا مــن الْي جنفْ
  

  اتسـمـعـيال
  

  ـيــهلـه الْعـه وكُـتـبِالَكأَم      ــانُ بِالسمعيـهب اِإلميوالواجِ
لسرويو ـهمــواَألخ  يـرِـه      ا حموع ـنم اهـيـرِوطـا خـن  

  ذْ منه عبـرـفَاعلَمه واحفَظْه وخـ      ـدرـاٍء  وقَبِقَضوكُـلُّ شـيٍء 
  لٍ قـيامــهسر أَمـالَك كُتـبٍ      لُ نفْـي ذي الـدعامهويستحيـ

  
  
  



  ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا: اندراج العقائد يف كلمة 
  

  ضــلَـهيـلَـة مفَة ثَقفَـيخف      هلَلَدرِج  في هيـلُّ ذَا منــوكُ
  

   rخامتة باحلمد هللا تعاىل والتربك والتوسل بسيد املرسلني 
  لتحقق بســر ما فيها من الفوائدمع بيــان امسـها والدعاء با

  
مت دمبـح تبا الرعنيِـنـم      بكَات املُويـنِرطَفَى اَألمص  

ـَّتها بِعقْـيسم   نــةْمِ امليـظد ِهللا عمواحلَ      ةْد أَهـلِ السن
  انا وفِّـقْهـنفع مِــظيعول      اقـقْنـا  حـرهـا بِِسيا ربن

ـِّنا وسه ربيلَلِّ عــص      ورى وأكْرمِلِ الضاه أَفْــجبِ   مِـل


