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 انلَّظُم اثلَّاِن 

 ةيَّ اوِ حَ الطَّ  ةِ يدَ قِ العَ  ظمُ نَ اتلُّحَفُة انلََّجاِحيَّة 

مَحَد 
َ
كتُوِر: أ يِخ ادلُّ بََها َفِضيلَُة الشَّ ُ -بِن َعبِد الرَّمَحَِٰن الَقاِِض َكَما َرتَّ  -َحِفَظُه اّللَّ

 

 احَلَمُد ُُكُّ احلَمِد لِلَعِلي 

 َوَبعُد َذا نَظٌم لَِمنِت الُمعتََقد  

مَحدَ 
َ
 الَقاِِض  إِبِن  لَِشيِخنَا أ

جَرُه إَِل 
َ
  َوإِنَِِّن وََهبُت أ

ُصوُل 
ُ
 اإِليَماِن:أ

ُصوُُلُ َمعلُوَمه  
ُ
 إِيَماُننَا أ

ِ َوالَمََلئِِك الِكَرامِ   بِاّللَّ

ِخِر َوآِمن بِالَقَدر  
َٰ

 َوايلَوِم اََل

: ِ  اإِليَماُن بِاّللَّ

يَك َُل   ُ َواِحٌد َوََل ََشِ  اّلَلَّ

. َوََل   َولَيَس ََشٌء ِمثلَُه ّلََكَّ

 َصَّلَّ وََسلََّم لََعَ انلَِّبي 

َسد   
َ
َحاوِيي بََِتِتيٍب أ  َِلبِن الطَّ

ُ إَِل الَمَراِِض  َنا اّللَّ  َوَفقَّ

ِِب احلَِبيِب ِذي 
َ
 يَا إِلََهنَا اقبَََل أ

 

 َوِِف َحِديِث الُمصَطََف َمرُسوَمه  

ِل  ََلمِ َوالُكت ِب َوالرُّس   َذوِي السَّ

هِ َخرٍي َوََش     ِِبُلوِهِ َوُمري

 

َُل  
َ
 َوََل إَُِلَ َغرُيُه فَنَسأ

 يُعِجُزُه ََشٌء َتَعاَل ُذو الُعََل 

َرُر الَمِجيَدة نَظُم ُمتُوِن الَعِقيَدة(  )ادلُّ

لَِفيَِّة[  ]الَمجُموَعُة اثلَّاِنيَُة: نَظُم ُمتُوِن الَعِقيَدِة السَّ
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َراَده  
َ
 َوََل يَُكوُن َغرُي َما أ

َو قَدِ   يٌم َدائٌِم بََِل ابِتَداوَه 

 ََل يُشِبُه الَورَى. َولَيَس يُدِركُ 

و يَفَن 
َ
 َوََل يَِبيُد َربُّنَا أ

 ََحٌّ َوَقيُّوٌم وَِضدَّ َذا انِف 

 َواخلَلُق ََل حِلَاَجٍة َرِّبي َخلَق  

 بََِل ََمَافٍَة يُِميُت َخلَقه  

َزلِ 
َ
 ِصَفاتُُه قَِديَمٌة ِِف األ

 َخلِقِه الَورَىَفَما اسَتَفاَد بَعَد 

 ُهَو الَقِديُر. َوالَورَى فَِقريُ 

بََدا
َ
 َولَيَس ُُمتَاًجا لََِشٍء أ

َ بِوَصِف البََشِ   َمن يَِصِف اّللَّ

عَضا َجلَّ َعنَ 
َ
 ارََكٍن ُحُدوٍد أ

تُّ قُل    َولَيَس ََتِويِه اجِلَهاُت السي

 َوالَعرُش َوالُكرِِسُّ َحقٌّ آِت 

 هُ َغِِنَ َعن َعرٍش َوَما ِسَوا

 قَد وََهَب اخلُلََّة إِبَراِهيَما

 ِمن َغرِي نُقَصاٍن َوََل ِزَياَده  

 َوََل انِتَها. َوُكن ُهُه َغيبًا َغَدا

 وَهٌم َوفَهٌم ُكنَهُه فَل تََُتُكوا

َفاُت  َساِِم احلُسَن َُلُ الصي
َ
 َواأل

 فَانلَّقُص َعنُه َزائٌِل َوَمنِف 

 ّلََكَّ وَُدوَن ُمؤنٍَة لَُهم َرَزق  

ه    َوَباِعٌث لَُهم بََِل َمَشقَّ

بَِديٌَّة بَِها لَم يََزلِ 
َ
 َوأ

 َشيئًا َوََل "ابَلاِرَئ" بَعَدَما بََرا

 َُلُ. َوُُكُّ َما يََشا يَِسريُ 

َ الَعِلَّ  عَظَم اّللَّ
َ
َمَدا! َما أ  الصَّ

 يَكُفر َوَمأَواُه َغًدا ِِف َسَقرِ 

يَضا 
َ
َدَواٍت أ

َ
 ََغيَاٍت انِف أ

 َكَسائِِر الُمبتََدََعِت بَل َكُمل  

 ِذكُرُهَما ِِف ُُمَكِم اآليَاِت 

 ُ َحاَط اّللَّ
َ
 بُِكلي ََشٍء قَد أ

 ََكََّم ُموََس َربُّنَا تَكِليَما
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ََع   يَغَضُب يَرََض ََل َكَخلٍق. َوادلُّ

 يَمِلُك ُُكَّ اخلَلِق لَيَس يَمِلُكه  

 َوَما نَلَا َعن ِذي اجلَََلِل اسِتغنَا

 َوُرؤَيُة ابَلاِرِئ َحقٌّ ِهيَّه  

 َوُُكُّ َمن لَم َيتَِّق التَّشِبيَها

 الرَُّسوُل َوُُكُّ َما َجاَء بِِه 

مِ   ِمن َغرِي تَأِويٍل َوََل تَوَهُّ

 ََل تَثبُنَتَّ قََدُم اإلِسََلمِ 

 َفَمن يَُرم ِعلًما َعلَيِه ُُيَظرُ 

 َوََكَن َدوًما َحائًِرا ُمَذبَذبَا

ي ََل نَعلَمُ  ِ مِر اَّلَّ
َ
 َنُقوُل ِِف األ

ِع  ق ََكِهنًا َوُمدَّ  َوََل تَُصدي

 
َ
 كَرمِ َوََل ََنُوُض ِِف الَكِريِم األ

 اإِليَماُن بِالَمََلئَِكِة:

 َوبِالِكَراِم الََكتِِبنَي احلَاِفِظني  

وِح   َوَملَِك الَموِت بَِقبِض الرُّ

يُب. َواحلَاَجاِت يَقِِض فَاسَمَعا  ُُيِ

ِ َمن يَُشاِرُكه    ََشٌء. َوَما ّلِلَّ

ِع َهَذا َينَاُل َحينَا  َوُمدَّ

 بََِل إَِحاَطٍة َوََل َكيِفيَّه  

 َوانلََّف ََل لَم يُِصِب اتلَّزِنيَها

ُه التَّسِليُم َوالَقبُوُل   فََحقُّ

 ِسَوى الُمَسليمِ  فَلَيَس َسالًِما

 إَِلَّ بِتَسِليٍم َوبِاستِسََلمِ 

رُ ُه َذا َُيِجب   ا بِِه ُيَطهَّ  َعمَّ

بَا قًا َوََل ُمَكذي  لَيَس ُمَصدي

 ُ علَمُ  -َجلَّ َوَتَعاَل -"اّلَلَّ
َ
 "أ

و لُِمجَمعِ 
َ
 َشيئًا َخََلَف الَوَِح أ

يَن ََل ُتَماِر ِفيِه تَسلَمِ   َوادلي

 

 ُكنَّا َوََل ِزنلَا يَِقينًا ُمؤِمِنني  

بُّوِح مُ  ٌ ِمن َربيِه السَّ  َوُكَّ
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ََلمُ  ََلُة َوالسَّ  َعلَيِهُم الصَّ

 اإِليَماُن بِالُكتُِب:

ُم َربيَنا بََدا  قُرآُننَا ّلََكَ

 وَحيًا نََزل  لََعَ انلَِّبي الُمصَطََف 

 "َهَذا َكَقوِل البََشِ "َوَمن َيُقل 

 َوإِنَّنَا ِِف اآلِي ََل ُُنَاِدُل 

 اإِليَماُن بِالرُُّسِل:

ا ِِبَِميِع   ِل س  الرُّ نُؤِمُن َحقًّ

ُق  نَا ِلُُكيِهم نَُصدي  َوإِنَّ

مَحٌد َعبٌد رَُسوٌل ُمصَطََف 
َ
 َوأ

نِبيَا وََسييدُ 
َ
ِل، ِخَتاُم األ  الرُّس 

رِسَل بِالُهَدى وَِديِن 
ُ
 الُقدِس أ

 َوُُكُّ َدعًوى بَعُد لِلنُّبُوَّه  

، َوَقَعا  َِلرَساُء َوالِمعَراُج َحقُّ

َما ُثمَّ إَِل َما َشاَءا  إَِل السَّ

َتلَُون  ﴿َما َكَذَب الُفَؤاُد َما  َوتل 

كَرَمه  
َ
 وََحوُضُه َحقٌّ َوَرِّبي أ

َت 
َ
  بِِه اإلِسََلُم فَُحبُُّهم أ

 

صُل الُهَدى
َ
 ِمنُه بََِل َكيٍف وََذا أ

َجل  
َ
 1َولَيَس ََملُوقًا َحِقيَقًة أ

 َوَمثَواُه َغًدا ِِف َسَقرِ  يَكُفر  

ِمنُي َوَِح ِذي الُعََل َجرَبائُِل 
َ
 2أ

 

نَُّهم لََعَ الُهَدى 
َ
ِل َوالَوأ  َفض 

ُق  -ُهِديَت -َوَبينَُهم   ََل ُنَفري

 َوُمقتَََف َوُُمتًًَب َوُمرتًًَض 

تِقيَا َحِبيُب 
َ
 َربينَا، ِإَماُم األ

 ِلُُكي ِجنٍَّة َوُُكي إِنِس 

 َشهَوه  اتيبَاُع وَ َهًوى َوََغٌّ 

 َيَقَظًة بَِشخِصِه فَارَتَفَعا

 َرِّبي ِمَن الُعََل َوََل ِمَراَءا

ى﴾ فََصلي َربَّنَا وََسليَما
َ
  َرأ

ِة بِِه  مَّ
ُ
 الرََّشاِد الُمكَرَمه  أِل
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َخرُ  َفاَعُة الَِِّت تُدَّ  ُثمَّ الشَّ

 ِر:اإِليَماُن بِايلَوِم اآلخِ 

ا َروَضٌة ِمن َجنَّه    َوالَقرُب ِإمَّ

و ُحفَرٌة ِمن ُحَفِر انليرَيانِ 
َ
 أ

ُصولِ 
ُ
ُل الَعبُد َعِن األ

َ
 َويُسأ

 َوابَلعُث، َواجلََزاُء، َوالَعرُض، احِلَساب  

اُط  َ ، َكَذا الِّصي يُعُه َحقٌّ  ََجِ

اٍل َمِسيح    لَِساَعٍة َحقٌّ َكَدجَّ

مِس ِمن   َمغِربَِهاَوَكُطلُوِع الشَّ

ا وُِجَدا  َوانلَّاُر َواجلَنَُّة َحقًّ

 َفَمن يََشأ جِلَنٍَّة بَِفضِلهِ 

 اإِليَماُن بِالَقَدرِ 

ُ قَد بََرى الَورَى بِِعلِمهِ   َواّللَّ

 َوََضََب اآلَجاَل. َوهَو يَعلَمُ 

َمر  
َ
وِع أ  َنََه َعِن الِعصيَاِن، بِالطَّ

َراد  َما َشاَء َرِّبي ََكَن 
َ
 ِمثلََما أ

 يَهِدي ُيَعاِِف َوَيُمنُّ فَضََل 

 لَُهم فََحقٌّ ِِف الُهَدى ُمستََطرُ 

 

 لِلُمؤِمِننَي رمََحًة َوِمنَّه  

 َعَذابُُه َحقٌّ بََِل نُكَرانِ 

يِن َوالرَُّسولِ   َعن َربيِه َوادلي

َواِويِن، الــثَّــَواُب، َوالِعَقاب    نَُش ادلَّ

ََشاُط 
َ
 َوقَبلَُه الِمزَياُن. َواأل

 إِبِن َمرَيَم الَمِسيح  َوَكزُنُوِل 

 وََدابٍَة ََتُرُج ِمن َموِضِعَها

بََدا
َ
 ََل بَيَد ََل َفنَا لَِهِذي أ

 َوَمن يََشأ لَِسَقٍر بَِعدُِلِ 

 

َر الَقَدِر َوفَق ُحكِمهِ   َوقَدَّ

  َما َعِملُوا ِمن قَبِل َخلِقِهم ُهُمو

 َوُُكُّ ََشٍء بَِقَضاٍء َوقََدر  

 ََل يَستَِطيُع اخلَلُق تَغِيرَي الُمَراد  

 يَبتَِل َوُُيِزي َعدََل يُِضلُّ 
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 َوالُُكُّ بنََي َفضِلِه َوالَعدلِ 

 َوَما قََضاُه ََل يَُردُّ ُمطلََقا

 َوُُكُُّه ِمن ِعنِدِه َتَعاَل 

خُذ ِميثَاٍق َفَحقٌّ بَانَا
َ
 َوأ

هِل انلَّاِر َرِّبي يَعلَُمه  
َ
 َعَدُد أ

 َوَما بِِه نَقٌص َوََل ِزَياَده  

ٌ لَِما َُلُ ُخِلق    ُُكٌّ ُميََّسَّ

ِعيدُ َمن بِالَقَضا َسعِ   َد فَالسَّ

ِ ِِف اخلَِليَقه    ََلقَداُر رِسُّ اّللَّ

و نَِبُّ 
َ
 ََل َملٌَك يَدِريِه أ

ُل﴾
َ
 َوِِف الُقَراِن قَوُُلُ: ﴿ََل يُسأ

َرا  َوقَولُُهم: "لَِم اإِلَُلُ قَدَّ

ب    َوالِعلُم نَوََعِن: َفَموُجوٌد َُيِ

و اديََعُء َما
َ
 إِنَكاُر َموُجوٍد أ

 َوَكَذاَك الَقلَمُ َواللَّوُح َحقٌّ 

َرا   يِلُوِجُدوا َما لَم يَُكن ُمَقدَّ

 فََذا ُُمَاُل َما َُلُ َسِبيُل 

ُ َجلَّ وََعََل َعن ِمثلِ   َواّللَّ

َقا  إِيَماُننَا بُِكلي َهَذا ُحقي

ن َعَدا َوَماََل   فَََل تَُكن ِممَّ

 َوِمن بَِنيِه ََكنَاِمن آَدٍم 

 َكَذاَك َمن ِِبَنٍَّة َسيُكِرُمه  

َياَده   َربَّاُه فَاكتَُب    نَلَا الزي

ُه اتُِّفق  ََلعَماُل بِاخِلتَاِم نَ   صُّ

ِِقُّ َوالَعِنيدُ  ُه الشَّ  وَِضدُّ

لَع َعلَيِه ِِف احلَِقيَقه    لَم ُيطَّ

  َوَمن يَُرم ِفكًرا بِِه َشِِقُّ 

نِبيَا-
َ
ا يَفَعُل﴾ -ِِف األ  يَِليِه: ﴿َعمَّ

ا  َفَذا الَمَقاُل ُكفرٌ َهَذا؟"   َوامَِتَ

 ِعلٌم بِِه َواثلَّاِن َمفُقوٌد ُحِجب  

 فَاستَِقم َواستَسِلَمافُِقَد ُكفٌر 

 َواخلُلُق إِن َُيتَِمُعوا َُكُُّهُمو

َرا ي َقًَض َوَقدَّ ِ و يَمنَُعوا اَّلَّ
َ
 أ

 َتبَارََك الُمَهيِمُن اجلَِميُل 
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  بِِه َخِصيَماَغَدا َويٌل ِلـَمـن 

 :َواَِلسِتَطاَعُة لََها نَوََعنِ 

ُة ُثمَّ ذِ  حَّ  ي بَِهااَلوُسُع َوالصي

ُل انلَّوَعنِي ََل تَِصف بِهِ  وَّ
َ
 َوأ

 َوُُكُّ فِعِلنَا بََراُه الرَّبُّ 

عَجَزنَا
َ
ي أ ِ  َولَم يَُكليفنَا اَّلَّ

 ََل َحوَل ََل َولَيَس َثمَّ قُوَّه  

ارِ   وََغلَبَت َمِشيئَُة الَقهَّ

 قََضاُؤُه َغلََب َسائَِر احِليَل  

 ...:َحِقيَقُة اإِليَمانِ 

 اإِليَماِن: إِقَراُر الليَسان  َحِقيَقُة 

 الرَُّسولِ ِن َوُُكُّ َما َصحَّ عَ 

 
َ
 لُُه َسَواهَِليَماُن َواِحٌد، َوأ

 ِِف َخشيٍَة َوِِف ُتًًق َوبِري 

طَوعُ 
َ
كَرُمُهم ِعنَد اإِلَُلِ األ

َ
 أ

 وَُذو َكِبرَيٍة فَلَيَس َُيُلُ 

ُ َعَفا بَِفضِلهِ   َوُربََّما اّللَّ

ِقيَما  يُِديُم ِفيِه فِكَرُه السَّ

ُل  وَّ
َ
 :اِن ُثمَّ اثلَّ  ،اتلَّوِفيُق  :فَاأل

 َتَعلََّق اخِلَطاُب يَا َذوِي انلََُّه 

 َخلًقا َولَِكن َهِذهِ لَِربيهِ 

ي ِمنَها نَلَا فَالَكسُب  ِ ا اَّلَّ مَّ
َ
 أ

 َوََل نُِطيُق َغرَي َما ََكََّفنَا

 إَِلَّ بِِذي الُعََل َورَبي الُقوَّه  

 َُكَّ الَمِشيئَاِت بََِل إِنَكاِر 

َجل  يَفَعُل َما يََشا بََِل ُظلٍم 
َ
 أ

 

ا بِاجلَنَان    َكَذلَِك اتلَّصِديُق َحقًّ

 َحقٌّ وَُذو َقبُولِ ِمَن الُهَدى 

صِلِه، لَِكن َتَفاُضًَل َحَوى
َ
 ِِف أ

ويِلَاُء الرَبي 
َ
 َوالُمؤِمنُوَن أ

وَرعُ 
َ
 اَلُمستَِقيُم ُذو اتلَُّقاِة األ

 ِِف انلَّاِر َحَّتَّ لَو إيَِلَها يُورَُد 

بَُه   بَِعدُِلِ َوُربََّما َعذَّ
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 رَبُّ الُملِك  َوَربُّنَا الَعِظيمُ 

 لَِكنَُّه يَغِفُر َما ِسَواهُ 

ُ َذا اتلَّوِحيدِ   َولَم يَُساِو اّللَّ

 فََذا َُلُ اخلُلُوُد ِِف اجلَِحيمِ 

هُل ِذي الِقبلَِة ُمسِلُموَن َماوَ 
َ
 أ

َحدً 
َ
  َمعِصيَه  ا بِ َوََل نَُكِفر أ

 نُ نَرُجو لُِمحِسٍن َولَسنَا نَأمَ 

 تَستَغِفرِ وََخف لََعَ الُمِِسِء َول  

مُن َواإِليَاُس يَنُقََلنِ 
َ
 َواأل

َسد   
َ
 َوَبنَي َذيِن احلَقُّ َوانلَهُج األ

دَخلَُه ِِف الِملَّه  
َ
 َما ََكَن قَد أ

 بَرٍّ َوفَاِجٍر َكَذا َعلَيِهُمو

َحٍد بِانلَّارِ 
َ
 ََل ََنُكَمن أِل

و كُ 
َ
  فٍر او إََِشاٍك او نَِفاقِ أ

اَعُة َواجلََماَعُة:  الطَّ

سلََما
َ
يَف لََعَ َمن أ  َوََل نََرى السَّ

 ُوََلٍة نَهتَدِ ََل ََنرَُجن لََعَ 

يي َِشكِ 
َ
 لَيَس بَِغاِفٍر أِل

 -َجلَّ ِِف ُعََلهُ -لَِمن يََشاُء 

 بَِكافٍِر َوُمِشٍك َعِنيدِ 

 وََذاَك َمأَواُه إَِل انلَِّعيمِ 

كَرَما
َ
 ِاستَسلَُموا لَِشِع رَبٍّ أ

  َنُقوُل: ََل تَُُضُّ الَمعِصيَه   َوََل 

نُ َعلَيِهُمو ُ َمن يَُؤمي  ؛ فَاّللَّ

رِ  َُلُ َوََل ُتَقنيَطن    وََذكي

 َعن ِملَِّة اإلِسََلِم َواإِليَمانِ 

 إِن َجَحد  
 ََل يَكُفُر الُمسِلُم إَِلَّ

هِل الِقبلَه  
َ
 وََصلي َخلَف ُُكي أ

صٌل َجِليٌل َقييمُ 
َ
؛ فََذا أ  َصلي

و ِجنَاِن ابَلارِي -َما لَم ُينَصَّ -
َ
 أ

قِ -َما لَم يَِب - ُّ لِلَخَلَّ   ؛ فَالَّسي

 

ِه فَُكن ُمستَسِلَما  إَِلَّ ِِبَقي

مَحدِ 
َ
مِر أ

َ
 َحََّت َولَو َجاُروا؛ أِل
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 َواحلَجُّ َواجِلَهاُد َماِضيَانِ 

 ِمن َطوِع رَبي اخلَلِق َطاَعتُُهم 

 بِاخلرَِي َوالرََّشادِ نَدُعوا لَُهم 

نََّة َواجلََماَعه    َونَتبَُع السُّ

َواب  نََرى اجلَمَ   اَعَة انلََّجاُة َوالصَّ

َمانَه  
َ
هَل الَعدِل َواأل

َ
 َُنِبُّ أ

تَت  
َ
 َوَمسُحَك اخلَُفنِي ُسنٌَّة أ

ُق  و اتلََّصدُّ
َ
 ُدََعُء اََلحيَاِء أ

َحابَُة:  الصَّ

مَحٍد بَِغريِ 
َ
 َُنِبُّ َصحَب أ

 نُبِغُض َمن يُبِغُضُهم يَا َصاِح 

 َفبُغُضُهم ُكفٌر وَُحبُُّهم ُهَدى

مَحٍد لََعَ اتلَّحِقيِق  َوَبعدَ 
َ
 أ

َت ُعَمٌر، تَََل ُعثَمانُ   ُثمَّ

اِشُدون    وََهُؤََلِء اخلُلََفاُء الرَّ

 وََشِهَد الَمبُعوُث ِفينَا ِِف َخرَب  
َبرُي، َطـلـ   اخَلُلََفا، ابُن َعوٍف، الزُّ

زَمانِ  َمع  
َ
 َهُؤََلِء َسائَِر األ

َمُروا 
َ
 إَِذا َما أ

 بِِفسِق إَِلَّ

َع ِِف الِعبَادِ  ن يُِقيُموا الشَّ
َ
 َوأ

ُذوَذ َواإلَِضاَعه    َُنتَِنُب الشُّ

يُغ الَعِظيُم َوالَعَذاب    َوالُفرقَُة الزَّ

هَل اجلَوِر َواخِليَانَه  
َ
 نُبِغُض أ

ثِبتَت  
ُ
 ِِف َحَُضٍ وََسَفٍر َوأ

ُق   يَنَفُع اََلمَواَت فََذا ُُمَقَّ

 

 تَفِريٍط او إِفَراٍط او َترَبيي

ََلِح   نَذُكُرُهم بِاخلرَِي َوالصَّ

 َمن يَتبَِع الَقوَم َيُفز َوَيرُشَدا

يِق ِخََل  دي ِة لِلصي مَّ
ُ
 فَُة األ

، لَُهُم الريضَوانُ  ٌّ ّ َّ لََعِ  ُثم 

احِلُوَن الُمصِلُحوَن الُمهتَُدون    َوالصَّ

بَر   
َ
ٍة ِِبَنَِّة، َوُهم أ َ  ِلَعش 

اُح َجـل   ٌة، َسِعيٌد، َسعٌد، ـحَ   اجلَرَّ
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صَحاٍب َوآل  
َ
حَسَن الَقوَل بِأ

َ
 َمن أ

 وََذا َعََلَمٌة لََعَ اإِليَمانِ 

لَُف  ويِلَاُء: السَّ
َ
اِلُح َواأل  الصَّ

تبَاعُ 
َ
لَِف َواأل  وَُعلََما السَّ

 َوَمن يَِصفُهم بِِسَوى اجلَِميلِ 

ويِلَا ِِف الَقد  
َ
نِبيَاَواأل

َ
 ِر ُدوَن األ

 َوَما يَِصحُّ ِمن َكَراَماٍت لَُهم  

ُُلُ 
َ
 انلََّواََل  -ُسبَحانَهُ -نَسأ

ِريَقُة: يُن َوالطَّ  ادلي

رِض 
َ
يُن ِِف األ َماءِ َوادلي  َوِِف السَّ

 َواجلََفاِء ََكنَابنََي الُغلُوي 

 َوَبنَي ِذي التَّشِبيِه َواتَلعِطيلِ 

 فََذاَك ِدينُنَا وََذا اعِتَقاِدي

 َنُعوُذ بِالرَّمَحِن ِذي اجلَََللِ 

 ََكَِلعِِتَاِل َواتيبَاِع اجلَهمِ 

نَا بََراءُ  وََلِء إِنَّ
ُ
 فَِمن أ

ِ َربينَا الُهَدى َوال  ِعصَمه  بِاّللَّ
 

 َوَزوِجِه َوُودِلهِ فَاخلرََي نَال  

غيَانِ   َوُمبِعٌد َعن َمنَهِج الطُّ

 

 لَُهم فََخرُي وَصِفِهم يَُذاعُ 

ِبيلِ   يَِزغ َعِن الِمنَهاِج َوالسَّ

ويِلَا
َ
 فََواِحٌد َيُفوُق ُُكَّ األ

ثِبت 
َ
َخَّ -َحقٌّ َوأ

ُ
 فَضلَُهم   -يَا أ

 َوالَفضَل َوالَعَطاَء َوالَكَماََل 

 

ا َجاءِ  يَن...﴾ َحقًّ  َِلسََلُم ﴿إِنَّ ادلي

يًضا بَانَاَواجلرَِب َوالَقَدِر 
َ
 أ

مِن َواإِليَاِس، فَافَهم ِقيِل وَ 
َ
 األ

 َفَمن ُُيَاِلفُه َفُذو فََسادِ 

ََللِ   ِمن ُُكي َما يَهِدي إَِل الضَّ

هَل الِعلمِ 
َ
 َوُُكي َمن َخالََف أ

ٌل ارِديَاءُ  نَُّهم ُضَلَّ
َ
 أِل

 َتَمت بَِفضِل َربينَا ِذي الرَّمَحه  
 

 أي: ُهَو. 3 لغة ِف "ِجرِبيَل". 2 أي: نعم. 1


