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ًدا ملَِن َوفََّقَنا بَِفضلِهِ    َمح

  َوَبعُد َذا نَِظاُم َمتِن الَعقدِ 

  َواAََّ َربََّنا الَوُدوَد َنرُجوا 

  َعِقيَدُة اَجلَامَعِة الَعلِيَّهْ 

ِحِد املَتِنيِ    إِيَامُنَنا بِالَوا

  َواَألقَدارِ َوبِاملََالِئَكِة 

  إِيَامُنَنا َبَربَِّنا َأن َتعَتِقدْ 

بُّ اِإل َُ اَألعَىل    بَِأ َُّه الرَّ

  َدلَّت َعَىل ُوُجوِدِه الُعُقوُل 

  لَِذاَك َمل ُينِكر ُوُجوَدُه َأَحدْ 

  َواَخللُق َواملُلُك َوَأمُر َربِّيَّهْ 

  َفالُكلُّ َخمُلوٌق َوَممُلوٌك َلهُ 

   َقد َوَقعْ َفَأمُرُه الَكوينُِّ َحتَام 

  َوإِن ُأِضيَفت ِذي لَِغِري َريبِّ 

يٌك ِفيَها ِ َرشِ َِّA َفَليَس  

  َوبِاُألُلوِهيَِّة آِمَننَّا

  َحِقيَقُة التََّعبُِّد اَألَجلِّ 

  َوَخَلَق اAَُّ الَوَرى َوَأرَسَال 

  ُمَصلًِّيا َعَىل ِخَتاِم ُرسلِهِ 

  لِـأَمحََد الَقاِيض َرِفيِق املَجدِ 

  َفِإنََّنا بَِغِريِه َال َننُجوا 

  َهلَا ُأُصوٌل ِستٌَّة َجلِيَّهْ 

ينِ  ْسِل َوَيوِم الدِّ   َوالُكْتِب َوالرُّ

كِر َواآلَثارِ    َدلِيُلَها ِيف الذِّ

  دْ َجزًما ُوُجوَدُه َتَعاَىل َواعَتقِ 

َفاُت الَكاِمَالُت َجالَّ    َلُه الصِّ

  َواِحلسُّ َوالِفطَرُة َوالنُُّقوُل 

  َحِقيَقًة ُسبَحاَن َربَِّنا اَألَحدْ 

ُبوبَِيهْ    تِلُكم ِهَي اُألُصوُل لِلرُّ

  َوَأمُرُه َنوَعاِن ُخذ َتفِصيَلهُ 

  َلِكنََّام َرشِعيُُّه َقد َال َيَقعْ 

ٌد َونِسبِي َدَّ   َفِإنَُّه حمُ

ْه َربََّنا َتنِزَهياَجلَّ    َفَنزِّ

َدنَّا   َأي بِالِعَباَداِت َفَوحِّ

  َكَامُل َتعظِيٍم َوُحبٍّ ُذلِّ 

  ُرسًال لَِيعُبُدوا َوُكتًبا َأ َزَال 



  َحتِقيُق َهَذا َيقَتِيض َأن َجتَعَال 

ُه ِرشكُ    َوَرصُف َيشٍء لِِسَوا

اِيف َفاحَذر ِمَن  ِك بَِريبِّ الشَّ   الرشِّ

  َأرَبَعٍة َقلبِيٍَّة َقولِيَّهْ 

  َمن بُِرُبوبِيَِّة َريبِّ ُيؤِمنِ 

ُك َجزًما َأكربَُ الَكَباِئرِ    َوالرشِّ

  َوُحمبٌِط لَِساِئِر اَألعَاملِ 

  َوَعَدُم الَغفِر ملُِِرشٍك ُمَقرْ 

َر الَوَرى ِمن ُكلِّ    لَِذاَك َحذَّ

ٌل ُيَرشُع بِالطَّ    اَعاِت َتَوسُّ

َفاِت  ِ َوالصِّ َّAَوبَِأَساِمي ا  

كِيُّ    َممُنوُعُه َنوَعاِن َفالرشِّ

  َوَصحَّ َحتِذيٌر َعِن النَِّذيرِ 

  َتَشبٍُّه بَِكاِفٍر َوِرشكِ 

َفاِت َواَألسَامَءا   َوَأ بِِت الصِّ

  ِمن َغِري َمتثِيٍل َوَال َتكِييِف 

  َولَتنِف َما ُنِفَي ِيف الَوحَينيِ 

كُ    وُت َعامَّ َمل َيِردْ َوَجيُِب السُّ

  َمعًنى َصِحيًحا َكاِمًال َفلَتقَبلِ 

َال    ُكلَّ الِعَباَداِت َلُه ُمَبجِّ

  ُكفٌر بَِخالِِق الَوَرى َوإِفُك 

  ُثمَّ الِعَباَداُت َعَىل َأصَناِف 

  يَّهْ َوَبَدنِيٍَّة َكَذا َمالِ 

  َيلَزْمُه َأن ُخيلَِص لِلُمَهيِمنِ 

  َذا إِن َيُمت ُذُنوُبُه َمل ُتغَفرِ 

َما َواَ الِ    ُيسِقُط ِعصَمَة الدِّ

  َحتِريُم َجنٍَّة ُخُلوٌد ِيف َسَقرْ 

  َذِريَعٍة ِمن َقوٍل او ِمن ِفعلِ 

  َوَدعَوِة التَِّقيِّ ِيف اَحلَياةِ 

  َوامَنع بَِغِري َهِذِه اَحلاَالِت 

  ٌر َواآلَخُر البِدِعيُّ ُمَكفِّ 

  ِمن ِفتَنٍة بِالَقِرب َوالتَّصِويرِ 

كِي   ِفعٍل َوَقوٍل َكالِغَياِث الرشِّ

  َما َداَم ِيف َوحِي الَعظِيِم َجاَءا 

  َوُدوِن َتعطِيٍل َوَال َحتِريِف 

  َفَذاَك َتوِقيٌف بُِدوِن َمنيِ 

  إِثَباُتُه َأو َنفُيُه َوإِن ُيِردْ 

  ُدَدن َال َتقَبلِ َمعَناُه َواللَّفَظ ار



  َوُردَّ إِن لَِفاِسٍد َأَراَدا

  َأسَامُؤُه ِيف اُحلسِن َقد َبَلَغِت 

  َأسَامُؤُه ُسبَحاَنُه َأعَالمُ 

  َوَحيُرُم اِإلَحلاُد ِيف اَألَساِمي

اتِيَّةُ    ِصَفاُتُه َنوَعاِن َفالذَّ

  َقاَما بَِمِشيَئِة الَعظِيِم ُعلِّ 

  َوَبعُضَها َذاتِيٌَّة ِفعلِيَّهْ 

  َوِمن ِصَفاتِِه ُعُلوٌّ َواستَِوا 

ِم ُنؤِمنْ    َوبِاملََالِئِك الِكَرا

  َصفُّوا لَِربَِّنا َوُهم ُمَسبَِّحهْ 

ُهم إِالَّ    َغيٌب مهُُو َفَال َيَرا

  َلِكنَُّهم ُيَروَن ِيف اُألخَرى ُقلِ 

  َوُهم بَِأعَامٍل َكَذا َقد ُوكُِّلوا 

  ُن َأنَّ اAََّ ُكْتًبا َأ َزَال ُنؤمِ 

َي َبعُضَها َوَبعٌض َمل ُيَسمْ    ُسمِّ

  َأخَباُرَها ِصدٌق بَِرشِط َأالَّ 

ُن َريبِّ َصاَنهْ    َوإِنََّام الُقرآ

  إِن َواَفَق الُقرآَن َفاقَبلُه َوَال 

ِق  َب او ُتَصدِّ   ِمن َذيِن َال ُتَكذِّ

َدا    َاللَّفَظ وَاملَعَنى َفِع اُملَرا

  َغاَيَتُه ِصَفاُتُه َكُمَلِت 

  ِيف ِضمنَِها ِصَفاُتُه الِعَظامُ 

  هبَِا ادُع َذا اَجلَالِل َواِإلكَرامِ 

اِت َوالِفعلِيَّةُ    َالِزَمٌة لِلذَّ

  َنحُو النُُّزوِل وَاملَِجيِء َحقَِّقا

  يَّهْ َكِصَفِة الَكَالِم ِذي َجملِ 

  َيعَلُم َجلَّ َما َبَدا َوَما َنَوى

  ُهم َطاِئُعوَن َدائًِام لِلُمؤِمنْ 

  ِمن ُنوِرِه َقد ُخلُِقوا بَِأجنَِحهْ 

ؤَيَة َربٌّ َأعَىل    َمن َشا َلُه الرُّ

  َأقَدَرُهم َريبِّ َعَىل التََّشكُّلِ 

  َكَنحِو ِجِربيَل بَِوحٍي َينِزُل 

  ُهًدى َوتِبَياًنا َعَىل َمن َأرَسَال 

  َأعَظُمَها الُقرآُن ُكالa َقد َخَتمْ 

  َيُكوُن َحتِريٌف هبَِا َقد َحالَّ 

  َلِكنَّ َغَري َذاَك ُخذ َبَياَنهْ 

  َتقَبل إَِذا َخاَلَفُه َوإِن َخَال 

  َوَجاَز َحتِديٌث هبَِا َفَحقِِّق 



ِن َفاحُكمْ  يَعِة الُقَرا   َوبَِرشِ

  اِب كِلِِّه اِإليَامنُ َوبِالِكتَ 

  آِمن بُِرْسِل َربَِّنا َتَعاَىل 

يَنا ِ   َأرَسَلُهم َلَنا ُمَبرشِّ

ْسِل َمجِيًعا َجزَما   ُنؤِمُن بِالرُّ

قُهُمو َأطِعُهُمو َوَسلِّمِ    َصدِّ

َساَالُت بَِمحِض اِحلكَمهْ    ُثمَّ الرِّ

  إِيَامُنَنا بِآِخِر اَأل َّامِ 

  رِ ِمن َبعِد َموِهتِم إَِىل الَقَرا 

  َكَرشِط َساَعٍة َوُيبَعُث الَوَرى

  ُألٌّ ِحَساُب ُمؤِمٍن َنوَعانِ 

رُ    َثاٍن ِحَساُب َكاِفٍر ُيَقرَّ

  َواAَُّ َجيِزي بِاِجلَناِن املُتَِّقي

  َيدُخُل ِيف إِيَامنَِنا بِالَقَدرِ 

  َوالَكْتِب َمع َمِشيَئٍة َوَخلِق 

ِع َواَألقَدارِ    َوَليَس َبَني الرشَّ

ُنَنا َح    قaا َكَالُم اَألكَرمِ ُقرآ

  َوَمن َيُقل َذا ِمن َمَقاِل الَبَرشِ 

ُه ُذو اِإليَامنِ    َوَربَُّنا َيَرا

  َأِن احُكمْ ..َال َغُري َقاَل َربَُّنا 

  َوَحيُرُم التَّحِريُف َوالِكتَامنُ 

  َنا َقِد اصَطَفى ِرَجاَال َفَربُّ 

َع ُمنِذِريَنا   ُمَبلِِّغَني الرشَّ

ى َي َأو َمن َمل َيُكن ُمَسمَّ   ُسمِّ

مِ    َعَليِهُمو َوَواِهلِم َوَكرِّ

هْ  َياَضِة َوَال بِاهلِمَّ   َال بِالرِّ

  َيشَمُل َما َيُكوُن لَِألَ امِ 

  بَِجنَِّة اُخللِد َوَداِر النَّارِ 

َراِحَساهبُُم َنوَعاِن ِفيَام     ُقرِّ

  َعرٌض ِملُتٍَّق نَِقاُش اَجلاِين 

  بَِسيَِّئاتِِه َوَليَس ُيغَفُر 

ِقي   بَِفضلِِه َوالنَّاُر َمأًوى لِلشَّ

  إِيَامُنَنا بِِعلِم َربِّ الَبَرشِ 

  ُسبَحاَن َريبِّ ِذي اَجلَالِل اَحلقِّ 

  َتَعاُرٌض َجزًما بَِال إِنَكارِ 

ٌل َعَىل النَّبِيِّ اُملكَرمِ    ُمَنزَّ

ُه ِيف َسَقرِ    َيكُفر َوُمسَتَقرُّ

  ِيف الَعَرَصاِت ُثمَّ ِيف اِجلَنانِ 



  إِيَامُنَنا َحِقيَقًة َقوٌل َعَمْل 

ينِ    إِن َينَفِرْد َيشَمْل َمجِيَع الدِّ

  َهَذا َواِاليَامُن بِِه َتَفاُضُل 

  َوُحكُم اِالستِثَناِء ِيف اِإليَامنِ 

  كَِيٍة َفَذا َجيِْب َأو َخاَف ِمن َتز

ُب الَبيَعُة لِِإلَمامِ    َوَجتِ

  َواَحلجُّ َواُجلَمُع َواَألعَيادُ 

  ُثمَّ اُخلُروُج ُحكُمُه ُذو َحظرِ 

  َمن َيلَتِقي بِاُملصَطَفى َوآَمَنا

َتَرت ُنُقوُل    ِيف َمدِحِهم َتوا

  َوَبيَنُهم َتَفاُضٌل َمنُقوُل 

َل اُملَهاِجُروَنا   َفالَعاُم ُفضِّ

  َبيَل الَفتِح ِمنُهم ُينِفُق َوَمن قُ 

ضَوانِ    َوَأهُل َبدٍر َبيَعِة الرِّ

يُقُهم ُثمَّ َأُ و َحفٍص َيِيل    ِصدِّ

  َوَهُؤَالِء اُخلَلَفاُء اَألرَبعُ 

وا بِاَجلنَّةِ  ٌة َقد ُبرشُِّ   َوَعرشَْ

  َوإِنََّنا َدوًما خلَِِري آلِ 

  َخِدَجيٌة َوَعائٌِش َصِفيَّهْ 

  َيِزيُد َينُقُص َبَياُنُه َكَمْل 

  َوِمثُلُه اِإلسَالُم َعن َيِقنيِ 

  َواُملؤِمنُوَن ِفيِه َقد َتَفاَضُلوا 

  إِن ِقيَل َشكaا َساَق لِلُكفَرانِ 

ًكا َحَكى َحلَّ اسَتِجْب    َوإِن َتربَُّ

  رٌض َعَىل اَألَ امِ َطاَعُتُه فَ 

  َمْعُهم َأِقم َوَلو بُِظلٍم َساُدوا

  إِالَّ إَِذا َما َأظَهُروا لِلُكفرِ 

  بِِه ملَِوٍت َفـَصَحايبٌِّ َسَنا

م َمجِيَعُهم ُعُدوُل    َوإِهنَُّ

  َنوَعاِن َعاٌم ُثمَّ َخاٌص ُقوُلوا 

  إِذ ُهم َعَىل اَأل َصاِر َسابُِقوَنا

   َفُقوا َأفَضُل ممَِّن َبعَدُه َقد أَ 

  َواَخلاُص َيأِيت َبعُد ِيف تِبَياِين 

َت ُعثَامُن َوَبعَدُه َعِيل    ُثمَّ

  ُسنَُّتُهم َجلِيَلٌة َتتََّبعُ 

نَّةِ    بَِأَ ٍر َجا ِيف َصِحيِح السُّ

ِيل    َوِمنُهُمو َزوَجاُتُه ُنَوا

  َوَسوَدٌة َوَحفَصُة الَوِفيَّهْ 



  دُ َوَرمَلٌة َميُموَنٌة َوَبع

  َواِجُبَنا جتَُاَه َصحٍب َأزَهرِ 

  َسَالَمُة اَجلَناِن َواللَِّسانِ 

  َوُكفَّ َعامَّ َبيَنُهم َقد َشَجَرا 

  َفُكلُُّهم ُجمَتِهٌد َمأُجورُ 

  َنَربُأ ِمن َسبِيِل ُكلِّ َناِصبِي

  َواُملؤِمُن اَأل َقى َويلٌِّ َسَبَقا

  َنوَعاِن ُألٌّ ِيف الُعُلوِم َكاَنا

  ِذي الُعَال ُتَذاعُ  ُأُصوُل ِدينِ 

َلِف    َسبِيُل َفهِم الَوحِي َفهُم السَّ

يُح الَعقلِ    َوَال ُيَعاِرَضْن َرصِ

َعهْ    َوالبِدَعُة الطَِّريَقُة اُملخرتََ

ٌق َوَبعٌض ُكفِري   َبعٌض ُمَفسِّ

  َواَألمُر بِاملَعُروِف وَاملََكاِرمِ 

َعا لِِالئتَِالِف    َواحِرص َعَىل الدُّ

يُن َواِحٌد    ُهَو اِإلسَالمُ َوالدِّ

اَعةِ    َطاِئَفٌة َمنُصوَرٌة لِلسَّ

  َبَني اُملَشبَِّهِة َواُملَعطَِّلهْ 

  َوَبَني َأهِل اَجلِرب ِيف اَألفَعالِ 

ٌة َوَزيَنَباِن ِهندُ    ُقل َبرَّ

َنيْ َواسَتغِفرِ ُحبٌّ َوَال َتَر    ضَّ

  هلَُم ِمَن اَألحَقاِد َواللَِّعانِ 

  َقِد ارَتَضاُهم َربَُّنا َواغَتَفَرا 

  َوَعنُهُمو َقد َرِيضَ الَغُفورُ 

اِحِب    َوَراِفِيضٍّ ُمبِغٍض لِلصَّ

َمٌة َأمٌر لَِعاٍد َخَرَقا   َكَرا

  َثاٍن بُِقدَرٍة َفِع الَبَياَنا

نَُّة َواِإلَمجاعُ  كُر َوالسُّ   َالذِّ

ٌد ِمِن ابتَِداِع اَخلَلِف  َرَّ   جمُ

  َيا َطالَِب اُهلَدى َصِحيَح النَّقلِ 

يِن َضاَهت ُسنًَّة ُمتََّبَعهْ    ِيف الدِّ

  ِيف الَعقِد َواَألعَامِل تِلَك َجتِري

  َطِريُقُهم َوانَه َعِن اَ آ ِمِ 

  َوَنبِذ اِالفرتَِاِق َواِخلَالِف 

َالمُ    بِِه َنَجاُة الَعبِد َوالسَّ

نَِّة َواَجلَامَعةِ مهُُو    ُأوُلو السُّ

  ِيف َباِب َأوَصاِف الَعيلِِّ الَكاِمَلهْ 

َاللِ    َوالَقَدِريَِّة ُأوِيل الضَّ



 

  َوَبَني ِذي اِإلرَجاِء َوالَوِعيِدي

ِرِج  فِض َواَخلَوا   َوَبَني َأهِل الرَّ

ِ الَكِريِم َربَِّيا َِّA َواَحلمُد  

  َمع ِمَيهْ  َأ َياُتُه َسبٌع َوَعٌرش 
  

 

يِن َوالَوِعيدِ    ِيف َباِب َأسَام الدِّ

حِب تِلَك َأرَفُع املََناِهِج    ِيف الصَّ

  ُمَصلًِّيا َعَىل ِخَتاِم اَأل بَِيا

  َأوِصيُكُمو بِِحفظَِها ِيف َختِمَيهْ 
  

 


