
ية : كتاب  يف عقد أهل الفرقة املرضية(العقيدة السفارين   )الدرة املضية 
يمان السفاريين: املؤلف  سل بن  بن سامل  بن أمحد   حممد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مسبب األسباب واألرزاق ... احلمد هللا القدمي الباقي  - ١
  قامت به األشياء والوجود ... حي عليم قادر موجود  - ٢
  سبحانه فهو احلكيم الوارث ... لى وجوده احلوادث دلت ع - ٣
  على النيب املصطفى كنز اهلدى ... مث الصالة والسالم سرمدا  - ٤
  معادن التقوى مع األسرار ... وآله وصحبه األبرار  - ٥
  كالفرع للتوحيد فامسع نظمي ... وبعد فاعلم أن كل العلم  - ٦
  لفهمه مل يبتغ  لعاقل... ألنه العلم الذي ال ينبغي  - ٧
  ك جائز يف حقه تعاىل ... ويعلم الواجب واحملاال  - ٨
  أن يعتنوا يف سرب ذا بالنظم ... صار من عادة أهل العلم  - ٩
ظما ... ألنه يسهل للحفظ كما  - ١٠   يروق للسمع ويشفي من 
  أرجوزة وجيزة مفيده ... ومن هنا نظمت يل عقيده  - ١١
  وست أبواب كذاك خامته ...  نظمتها يف سلكها مقدمه - ١٢
  يف عقد أهل الفرقة املرضيه ... ومستها ب الدرة املضيه  - ١٣
  إمام أهل احلق ذي القدر العلي ... على اعتقاد ذي السداد احلنبلي  - ١٤
  رب احلجى ماحي الدجى الشيباين ... حرب املال فرد العلى الرباين  - ١٥
  منحاه فهو األثري  فمن حنا... فإنه إمام أهل األثر  - ١٦
  والعفو والغفران ما جنم أضا ... سقى ضرحيا حله صوب الرضا  - ١٧
  منازل الرضوان أعلى اجلنه ... وحله وسائر األئمه  - ١٦

  مقدمة يف ترجيح مذهب السلف على مذهب اخللف

  عن النيب املقتفى خري البشر ... اعلم هديت أنه جاء اخلرب  - ١٩
  بضعا وسبعني اعتقادا واحملق ... تفترق  بأن ذي األمة سوف - ٢٠
  وصحبه من غري زيغ وجفا ... ما كان يف هنج النيب املصطفى  - ٢١
  يف فرقة إال على أهل األثر ... وليس هذا النص جزما يعترب  - ٢٢
  من غري تعطيل وال تشبيه ... فأثبتوا النصوص ب التنزيه  - ٢٣
  األخبار عن ثقات  أو صح يف... فكل ما جاء من اآليات  - ٢٤
  قد جاء فامسع من نظامي واعلما ... من األحاديث منره كما  - ٢٥



  لقول مفتر به جهول ... وال نرد ذاك ب العقول  - ٢٦
  من غري تعطيل وال متثيل ... فعقدنا اإلثبات يا خليلي  - ٢٧
  كذاته من غري ما إثبات ... فكل من أول يف الصفات  - ٢٨
  وخاض يف حبر اهلالك وافترى ... ال واجترى فقد تعدى واستط - ٢٩
ا حناه ذو األثر ... أمل تر اختالف أصحاب النظر  - ٣٠   فيه وحسن م
  وصحبه فاقنع هبذا وكفى ... فإهنم قد اقتدوا باملصطفى  - ٣١

  الباب األول يف معرفة اهللا تعاىل

  معرفة اإلله بالتشديد ... أول واجب على العبيد  - ٣٢
  له وال شبه وال وزير ... د ال نظري بأنه واح - ٣٣
  أمساؤه ثابتة عظيمة ... صفاته ك ذاته قدمية  - ٣٤
  لنا بذا أدلة وفيه ... لكنها يف احلق توقيفيه  - ٣٥
  مسع إرادة وعلم واقتدر ... له احلياة والكالم والبصر  - ٣٦
  كذا إرادة فعي واستنب ... ب قدرة تعلقت مبمكن  - ٣٧
ا ... الم قد تعلقا والعلم والك - ٣٨   بكل شيء يا خليلي مطلق
  بكل مسموع وكل مبصر ... ومسعة سبحانه ك البصر  - ٣٩

  فصل يف مبحث القرآن العظيم والكالم املنزل القدمي

  من حمكم القرآن والتنزيل ... وأن ما جاء مع جربيل  - ٤٠
  أعىي الورى بالنص يا عليم ... كالمه سبحانه قدمي  - ٤١
  أن يستطيعوا سورة من مثله ... يف طوق الورى من أصله وليس  - ٤٢

  فصل يف ذكر الصفات اليت يثبتها هللا أئمة السلف دون غريهم من اخللف

  عرض وال جسم تعاىل ذو العال ... وليس ربنا ب جوهر وال  - ٤٣
  من غري كيف قد تعاىل أن حيد ... سبحانه قد استوى كما ورد  - ٤٤
  كذاك ال ينفك عن صفاته ... ذاته فال حييط علمنا ب  - ٤٥
  فثابت من غري ما متثيل ... فكل ما قد جاء يف الدليل  - ٤٦
ا من هنجه ... من رمحة وحنوها ك وجهه  - ٤٧   ويده وكل م
  وعينه وصفة النزول  - ٤٨

  وخلقه فاحذر من النزول 
  قدمية هللا ذي اجلالل ... فسائر الصفات واألفعال  - ٤٩



  رغما ألهل الزيغ والتعطيل ... وال متثيل لكن بال كيف  - ٥٠
  من غري تأويل وغري فكر ... فمرها كما أتت يف الذكر  - ٥١
  قد استحال املوت حقا والعمى ... ويستحيل اجلهل والعجز كما  - ٥٧
ا بشرى ملن وااله ... فكل نقص قد تعاىل اهللا  - ٥٣   عنه في

  قائد ويف جوازه وعدمهفصل يف ذكر اخلالف يف صحة إميان املقلد يف الع

ا يطلب فيه اجلزم  - ٥٤   فمنع تقليد بذاك حتم ... وكل م
  لذي احلجى يف قول أهل الفن ... ألنه ال يكتفي بالظن  - ٥٥
  يطلب فيه عند بعض العلما ... وقيل يكفي اجلزم إمجاعا مبا  - ٥٦
  فمسلمون عند أهل األثر ... فاجلازمون من عوام البشر  - ٥٧

  ين يف األفعال املخلوقةالباب الثا

  فصل يف الكالم على الرزق

ا األمساء والصفات ... وسائر األشياء وغري الذات  - ٥٨   وغري م
  وضل من أثىن عليها بالقدم ... خملوقة لربنا من العدم  - ٥٩
  من غري حاجة وال اضطرار ... وربنا خيلق باختيار  - ٦٠
   النص فاتبع اهلدى كما أتى يف... لكنه ال خيلق اخللق سدى  - ٦١
  لكنها كسب لنا يا الهي ... أفعالنا خملوقة هللا  - ٦٢
ا يفعله العباد  - ٦٣   من طاعة أو ضدها مراد ... وكل م
  منه لنا فافهم وال متار ... لربنا من غري ما اضطرار  - ٦٤
  من غري ما ذنب وال جرم جرى ... وجاز للموىل يعذب الورى  - ٦٥
  ألنه عن فعله ال يسأل ... ىل جيمل فكل ما منه تعا - ٦٦
  وإن يعذب فبمحض عدله ... فإن يثب فإنه من فضله  - ٦٧
  وال الصالح ويح من مل يفلح ... فلم جيب عليه فعل األصلح  - ٦٨
  وإن يرد ضالل عبد يعتدي ... فكل من شاء هداه يهتدي  - ٦٩

  فصل يف الكالم على الرزق

  أو ضده فحل عن احملال ... والرزق ما ينفع من حالل  - ٧٠
  وليس خملوق بغري رزق ... ألنه رازق كل اخللق  - ٧١



  أو غريه فب القضاء والقدر ... ومن ميت بقتله من البشر  - ٧٢
  شيء فدع أهل الضالل واخلطل ... ومل يفت من رزقه وال األجل  - ٧٣

  الباب الثالث يف األحكام والكالم على اإلميان ومتعلقات ذلك

  أن يعبدوه طاعة وبرا ... جب على العباد طرا ووا - ٧٤
  حتما ويتركوا الذي عنه زجر ... ويفعلوا الفعل الذي به أمر  - ٧٥

  فصل يف الكالم على القضاء والقدر

ا قدر أو قضاه  - ٧٦   فواقع حتما كما قضاه ... وكل م
  بكل مقضي ولكن بالقضا ... وليس واجبا على العبد الرضا  - ٧٧
  وذاك من فعل الذي تقاىل ... فعله تعاىل  ألنه من - ٧٨

  فصل يف الكالم على الذنوب ومتعلقاهتا

  كذا إذا أصر بالصغريه ... ويفسق املذنب ب الكبرية  - ٧٩
  ب موبقات الذنب والعصيان ... ال خيرج املرء من اإلميان  - ٨٠
ا جر عليه حوبا ... وواجب عليه أن يتوبا  - ٨١   من كل م
  من غري عبد كافر منفصل ... ىل مبحض الفضل ويقبل املو - ٨٢
  فريجتع عن شركه وصده ... ما مل يتب من كفره بضده  - ٨٣
  فأمره مفوض لذي العطا ... ومن ميت ومل يتب من اخلطا  - ٨٤
  وإن يشأ أعطى وأجزل النعم ... فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم  - ٨٥

  امللحدينفصل يف ذكر من قيل بعدم قبول إسالمه من طوائف 

  وسائر الطوائف املنافقه ... وقيل يف الدروز والزنادقه  - ٨٦
  كمن تكرر نكثه ال يقبل ... وكل داع البتداع يقتل  - ٨٧
  إال الذي أذاع من لسانه ... ألنه مل يبد من إميانه  - ٨٨
  وهم على نياهتم يف اآلخره ... ك ملحد وساحره  - ٨٩
  كما جرى للعيلبوين اهتدى  ...قلت وإن دلت دالئل اهلدى  - ٩٠
  ما كان فيه اهلتك عن أستارهم ... فإنه أذاع من أسرارهم  - ٩١
  فصار منا باطنا وظاهرا ... وكان للدين القومي ناصرا  - ٩٢
  وجاحد و ملحد منافق ... فكل زنديق وكل مارق  - ٩٣
  فإنه يقبل عن يقني ... إذا استبان نصحه للدين  - ٩٤



  اإلميان فصل يف الكالم على

  تزيده التقوى وينقص بالزلل ... إمياننا قول وقصد وعمل  - ٩٥
  من غري شك فاستمع واستنب ... وحنن يف إمياننا نستثين  - ٩٦
  ونقتفي اآلثار ال أهل األشر ... نتابع األخيار من أهل األثر  - ٩٧
  وال قدمي هكذا مطلوق ... وال تقل إمياننا خملوق  - ٩٨
  وحنوها من سائر الطاعات ... لصالة فإنه يشمل ل - ٩٩
  وكل قرآن قدمي فاحبثوا ... ففعلنا حنو الركوع حمدث  - ١٠٠
  اثنني حافظني لألنام ... ووكل اهللا من الكرام  - ١٠١
  كما أتى يف النص من غري امترا ... فيكتبان كل أفعال الورى  - ١٠٢

  الباب الرابع يف ذكر السمعيات

ا صح من األخ - ١٠٣   أو جاء يف التنزيل واآلثار ... بار وكل م
  وما أتى يف ذا من األمور ... من فتنة الربزخ والقبور  - ١٠٤

  فصل يف ذكر الروح والكالم عليها

  مع كوهنا خملوقة فاستفهم ... وأن أرواح الورى مل تعدم  - ١٠٥
  من أمر هذا الباب حق ال يرد ... فكل ما عن سيد اخللق ورد  - ١٠٦

  ط الساعة وعالماهتا الدالة على اقتراهبا وجميئهافصل يف أشرا

ا أتى يف النص من أشراط  - ١٠٧   فكله حق بال شطاط ... وم
  حممد املهدي واملسيح ... منها اإلمام اخلامت الفصيح  - ١٠٨
  ب باب لد خل عن جدال ... وأنه يقتل للدجال  - ١٠٩
  فإنه حق ك هدم الكعبة ... وأمر يأجوج ومأجوج أثبت  - ١١٠
  وأنه يذهب ب القرآن ... وأن منها آية الدخان  - ١١١
  ك ذات أجياد على املشهور ... طلوع مشس األفق من دبور  - ١١٢
  كما أتى يف حمكم األخبار ... وآخر اآليات حشر النار  - ١١٣
  وسطرت آثارها األخيار ... فكلها صحت هبا األخبار  - ١١٤

  ادفصل يف أمر املع



  واحلشر جزما بعد نفخ الصور ... واجزم بأمر البعث والنشور  - ١١٥
  والصحف وامليزان للثواب ... كذا وقوف اخللق للحساب  - ١١٦
ا ملن به نال الشفا ... كذا الصراط مث حوض املصطفى  - ١١٧   فيا هن
  ومن حنا سبل السالمة مل يرد ... عنه يذاد املفتري كما ورد  - ١١٨
ا واقف أهل الطاعه فكن  - ١١٩   يف احلوض والكوثر والشفاعه ... مطيع
  فإهنا ثابتة للمصطفى كغريه من كل أرباب الوفا  - ١٢٠
  سوى اليت خصت بذي األنوار ... من عامل كالرسل واألبرار  - ١٢١

  فصل يف الكالم على اجلنة والنار

  يف دار نار أو نعيم جنة ... وكل إنسان وكل جنة  - ١٢٢
  فالنار دار من تعدى وافترى ... مصري اخللق من كل الورى  مها - ١٢٣
  وإن دخلها يا بوار املعتدي ... ومن عصى بذنبه مل خيلد  - ١٢٤
  مصونة عن سائر الكفار ... وجنة النعيم لألبرار  - ١٢٥
  وجودها وأهنا مل تتلف ... واجزم بأن النار ك اجلنة يف  - ١٢٦
  لربنا من غري ما شني غرب ... فنسأل اهللا النعيم والنظر  - ١٢٧
  كما أتى يف النص واألخبار ... فإنه ينظر باألبصار  - ١٢٨
  إال عن الكافر و املكذب ... ألنه سبحانه مل حيجب  - ١٢٩

  الباب اخلامس يف ذكر النبوة

  ولطفه بسائر األنام ... ومن عظيم منه السالم  - ١٣٠
  للحق ب الرسول مبينا ... أن أرشد اخللق إىل الوصول  - ١٣١
  حرية ذكورة ك قوة ... وشرط من أكرم ب النبوة  - ١٣٢
  ب الكسب والتهذيب والفتوة ... وال تنال رتبة النبوة  - ١٣٣
  ملن يشا من خلقه إىل األجل ... لكنها فضل من املوىل األجل  - ١٣٤
  من فضله تأيت ملن يشاء ... ومل تزل فيما مضى األنباء  - ١٣٥
  به وأعالنا على كل األمم ... ب اخلامت الذي ختم  حىت أتى - ١٣٦

  فصل يف بعض خصائص النيب الكرمي نبينا حممد

  وبعثه لسائر األنام ... وخصه بذاك كاملقام  - ١٣٧
  حقا بال مني وال اعوجاج ... ومعجز القرآن ك املعراج  - ١٣٨
  وخصه سبحانه وخوله ... فكم حباه ربه وفضله  - ١٣٩



  على بعض معجزاته فصل يف التنبيه

  و معجزات خامت األنبياء كثرية جتل عن إحصائي  - ١٤٠
  منها كالم اهللا معجز الورى كذا انشقاق البدر من غري امترا  - ١٤١

  فصل يف ذكر فضيلة نبينا حممد وأويل العزم وغريهم من األنبياء واملرسلني

  لقرى نبينا املبعوث يف أم ا... وأفضل العامل من غري امترا  - ١٤٢
  ف الرسل مث األنبيا باجلزم ... وبعده األفضل أهل العزم  - ١٤٣

ا يستحيل يف حقهم   فصل فيما جيب لألنبياء وما جيوز عليهم وم

  من كل ما نقص ومن كفر عصم ... وأن كل واحد منهم سلم  - ١٤٤
  لوصفهم ب الصدق واألمانه ... كذاك من إفك ومن خيانه  - ١٤٥
  النوم والنكاح مثل األكل ... الرسل  وجائز يف حق كل - ١٤٦

  فصل يف الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم

  يف الفضل واملعروف ك الصديق ... وليس يف األمة بالتحقيق  - ١٤٧
  وبعده عثمان فاترك املرا ... وبعده الفاروق من غري افترا  - ١٤٨
  نظامي هذا للبطني األنزع ... وبعد فالفضل حقيقا فامسع  - ١٤٩
  مفرج األوجال وايف احلزم ... جمدل األبطال ماضي العزم  - ١٥٠
  جملي الصدى يا ويل من فيه اعتدى ... وايف الندى مبدي اهلدى مردي العدا  - ١٥١
  ومن تعدى أو قلى فقد كذب ... فحبه كحبهم حتما وجب  - ١٥٢
  ف أهل بدر مث أهل الشجره ... وبعد فاألفضل باقي العشره  - ١٥٣
  واألول أوىل للنصوص احملكمه ... ل أهل أحد املقدمه وقي - ١٥٤
  يف السبق فافهم نكتة النتيجه ... وعائشة يف العلم مع خدجية  - ١٥٥

  فصل يف ذكر الصحابة الكرام وبيان مزاياهم على غريهم والتعريف مبا جيب هلم

  من احملبة والتبجيل وتقبيح من آذاهم 
   الفضل واملعروف واإلصابة يف... وليس يف األمة ك الصحابة  - ١٥٦
  وعاينوا األسرار واألنوارا ... فإهنم قد شاهدوا املختارا  - ١٥٧
  دين اهلدى وقد مسا األديانا ... وجاهدوا يف اهللا حىت بانا  - ١٥٨
ا يشفي للغليل ... وقد أتى يف حمكم التنزيل  - ١٥٩   من فضلهم م



  قوم واألشعار ويف كالم ال... ويف األحاديث ويف اآلثار  - ١٦٠
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