
  النظم ايد ادي لعقيدة اإلمام النجدي

 ِ   مدِ  َويلِِّ احلَ َاَحلمُد "َِّ

  ُد الـُمجِديـيـجِ ــمَ ـالنَّظُم الُد فَ ـعـَوبَ 

ًدا ُهَو ابُن َعبدِ  َمَّ   َأعنِي حمُ

  َفَيا إَِ َ الَعرِش َيا َذا الطَّولِ 

  إِنَّ اعتَِقاَد ِفرَقِة النََّجاةِ 

نَّْه َوَما َعَليِه الَقوُم َأهُل    السُّ

ِيًعا ُنؤِمنُ    ِمن َأ ََّنا َوُهم َمج

َرهْ  ِم الربََ   َوبِالـَمَالِئِك الِكَرا

  َوُكْتبِِه َوالَبعِث َبعَد الـَموِت 

  َيدُخُل ِيف اِإليَامِن بِالَوُدودِ 

  ِيف آيِِه َوُسنَِّة اَخللِيلِ 

ِ َيشٌء َأَ َدا   َبل َليَس ِمثَل ا"َّ

  َعَىل َنبِيِِّه ِذي الرُّشدِ  َصىلَّ 

  َعقِد َشيِخَنا إَِماِم َنجدِ ِيف 

اِب  ِه الَوهَّ   َربِّ الـَمجدِ  إَِ ِ

  اِهِد ُعَبيًدا َما َلُه ِمن َحولِ 

  ُهَو اعتَِقاِدي َساِئَر اَألوَقاِت 

ُط اَجلنَّهْ  َواِالجتَِامعِ  ا   َذا ِرصَ

ِيًعا ُنذِعنُ  ِ َمن َلُه َمج   بِا"َّ

هْ    َوُرْسلِِه َخِري اَألَ اِم اِخلريََ

  َوالَقَدِر الـَمقُدوِر َبعُد َيأِيت 

  إِيَامُنَنا بَِوصِفِه الـَموُجودِ 

  ِمن َغِري َحتِريٍف َوَال َتعطِيلِ 

َمَدا   !َما َأكَمَل اَألعَىل الَعَيلَّ الصَّ



  ِرَداَفَلسُت َأ ِفي َعنُه َوصًفا َوا

ُف الَكَالَم َعن َمَوا    َوَال ُأَحرِّ

  َوَال ُأَمثُِّل َوَال ُأَكيُِّف 

  َوَال ُيَقاُس َربَُّنا بَِخلِقهِ 

  ألَِ َُّه َجلَّ الَعلِيُم اَألعَلمُ 

  َأصَدُق ِقيًال َربَُّنا َوَأحَسنُ 

َه َجلَّ َنفَسُه َعامَّ بِهِ    َنزَّ

  و َمتثِيلِ ٱِمن ُكلِّ َمن بَِكيٍف 

َه َعامَّ َقد َنَفىَوَنفَسُه نَ    زَّ

  ِيف آِخِر آِي ُسوَرهْ -َفَقاَل 

  َوُثمَّ اِالنتَِها ﴾ُسبَحانَ ﴿َتبَدا بِـــ

نِيَّهْ    َوالِفرَقُة النَّاِجَيُة السَّ

  ٢ِيف َباِب َأفَعاِل الَعيلِِّ ِهيَّهْ 

  ُسْبُلُهْم َسِويَّهْ َوِيف الَوِعيِد 

  َوَلسُت ِيف اآلِي َواَالسَام ُملِحَدا

  ِضٍع َفَذاَك ِفعُل ُكلِّ َمن َهَوى

  و ُكُفوأَ و َنِديًدا أَ َفَال َسِميCا 

  َفِإنَّ َذاَك ِمن َأَحقِّ َحقِّهِ 

  ُموا بَِنفِسِه َوَغِريِه َفَسلِّ 

  َبنيُِّ النَّصُّ بِآٍي . َحِديًثا

َالُِفو كَِتابِهِ َوَص    َفُه خمُ

بِيلِ    َجاَء َفَقد َضلَّ َعِن السَّ

َفاٱِمن َوصِفِه َمن َعطََّل    ١و َمن َحرَّ

َلًة َمشُهوَرهْ  -ِمن َقبِل َصادٍ    ُمج

  َفافَقَهْن َيا َذا النَُّهى ﴾الـَعـاَلـِمـَني ﴿بِـــ 

نِيَّهْ    ُهم َوَسٌط ِيف الدَّ

  يَّهْ َال َقَدِريٌَّة َوَال َجْربِ 

  ٣ الَوِعيِديَِّة َوالـُمرِجيَّهْ َبَني 



  ٤ِيف َباِب إِيَامٍن َوِديٍن َكـَمـَلـهْ 

  ُمرِجٍئ َوَجْهِمٍي مهُُو َوَبَني 

فضِ  ِرِج َوَأهِل الرَّ   َبَني اَخلَوا

ُنَنا َكَالُم َريبِّ    ُأ ِزَال ُقرآ

  ُمنُه َبَدا َلُه َيُعوُد َوْهَوا 

  َما ُيِريدْ  -َجلَّ - َوَربَُّنا َيفَعُل 

  َعَىل َتقِديِرهِ  ٦َفالُكلُّ َجاِرٌي 

  َوَمل َحيِْد َيشٌء َعن الـَمـقـُدورِ 

ـاخــــَبـٱبَِام    ـــَر النَّبِيُّ َعنُه ِمـمَّ

  َواِإلنَعامِ بِِفتَنِة الُقُبوِر 

مِس لِلَخلِق ُقلِ    َوبُِدُنوِّ الشَّ

  َوُتنَرشُ الُكْتُب َوَبالَيِمنيِ 

َاملِ  ِقيُّ بِالشِّ   َوَيأُخُذ الشَّ

َمهْ    َوَحوُض َخِري اَخللِق ِذي الَكَرا

ِة َوالـُمـعـَتِزَلـهْ    َبَني اَحلُروِريَّ

  َوِيف ِصَحاٍب َأَمحٍد َتلَقامهُُو

  َفُكن لِـَمـنـَهـَجـيـِهـَمـا َذا َرفضِ 

ُسوِل َليَس َخمُلوًقا ُقَال    ٥َعَىل الرَّ

ا َوَليَس َدْعَوى Cَكَالُمُه َحق  

  الَعبِيدْ َال خيَُْرَجْن َعن ُحكِمِه ُكلُّ 

  َوَليَس َخيُرُجوَن َعن َتدبِِريهِ 

  َما ُخطَّ ِيف الـَمـسـُطـورِ  ٧َأو جيََُزنْ 

  َموًتا َتَال ُأوِمُن ِفيِه َحـتـَمـا 

وِح لَِألجَسامِ    ِفيِه َوَعوِد الرُّ

ٍن َوَوزِن الَعَملِ    َوَنْصِب ِميَزا

  َيأُخُذَها التَِّقيُّ ُذو الَيِقنيِ 

  اَألعَاملِ ِمن َخْلِف َظْهٍر ُصُحَف 

  َحقٌّ َبَدا ِيف َعْرَصِة الِقَياَمهْ 



  َفاَق َبَياَض اللََّبنِ َوَماُؤُه 

َام  َلُه َأَواٍن َعدُّ    َأ ُجِم السَّ

ِط ِفيِه َال ُنَامِرينَ  َا   صُب الرصِّ

  ُكلُّ بَِقْدِر ِفعلِِه َعَليِه َمر  

ٍع َوُألُّ َشاِفعِ  ٩ُألٌّ    ُمَشفَّ

  ُمنِكُرَها ُمبَتِدٌع َمفُتونُ 

  َأَ ى بَِخِري كِْلمِ َدلِيُلَها 

  ١٠َال إِذَن َأو ِرَضا لِـُمـشـِرٍك َأَجْل 

  َأسَنى َوالنَّاُر َواَجلنَُّة َخلٌق 

  َوُمؤِمٌن بِالَعِني َراِئي الـــَبـــرِّ 

ٌد َخاَتُم اَالنبَِيا َوَال  َمَّ   حمُ

يُق  دِّ ُتُه َأفَضُلَها الصِّ   ُأمَّ

َت ُعثَامٌن َعيلُِّ الـُمـرَتـَىض    ُثمَّ

هْ    َوَبعَد َهُؤَال َفَباِقي الَعَرشَ

  ٨َوْهَو ِمَن الَعَسِل َأْحَىل َفِدنِ 

  َمن َيَرشَبْن ِمنُه انَتَفى َعنُه الظََّام 

  َحِقيَقًة َعَىل َشِفِري النَّارِ 

ُسوِل َحقٌّ اسَتَقر     َشَفاَعُة الرَّ

  َصىلَّ َعَليِه ا"َُّ َخُري َساِمعِ 

  ا َتُكونُ َوْهَي بِِإذٍن َوِرًض 

  مِ َبَقَرٍة َواَالنبَِيا َوالنَّْج 

َد َربَُّه اَألَجل     ١١َلِكن لِـَمـن َوحَّ

  َموُجوَدَتاِن اآلَن َليَس َتفَنى

  َكُرؤَيِة الَقَمِر َليَل الَبْدرِ 

ِذي ِمنُه َخَال     ١٢َيِصحُّ إِيَامُن الَّ

  َوَبعَدُه ُعَمٌر الَفاُروُق 

ُف َأرَباُب الرِّ    َضاَاُخلَلَفا اَألَرشا

َجَرهْ    ُثمَّ َذُوو َبدٍر َفَأهُل الشَّ



َت َباِقي َصْحبِِه اَألطَهارِ    ُثمَّ

ُهم َوُحْسًنا نَ    ذُكُر َوَنَتَوالَّ

  َنُكفُّ َعن َمَساِوٍئ َوَما َشَجْر 

  ِيف َغِري آَيٍة ِمَن الُقرآنِ 

ض   َهاُت الـُمؤِمنَِني َفْلرتََ   َوُأمَّ

  َوُكلُُّهنَّ َطاِهَراٌت َأ َقى

َمِة الَّتِي َجَرْت    ُنِقرُّ بِالَكَرا

ِ َلهْ    َال جتََْعَلْن َبعَض ُحُقوِق ا"َّ

  َوَما بَِجنٍَّة َوَناٍر َنشَهدُ 

  نَّنِي َأرُجو لِِذي التَُّقاةِ َلكِ 

  َال خيَُْرَجْن َعبٌد ِمَن اِإلسَالمِ 

َالَة َمْع إَِمامْ    إِنَّ اِجلَهاَد َوالصَّ

  ِجَهاُدَنا َباٍق بَِال ِجَدالِ 

مُع َوالطَّاَعُة لِِإلَماِم َفْرْض    َوالسَّ

  َعَليِهُمو ِرَضا الَكِريِم الَباِري

  َعنُهم َتَرضَّ َوهلَُم َنسَتغِفُر 

  َبيَنُهُمو َفَفضَلُهم َريبِّ َذَكْر 

  َحٍرش َوَتوَبٍة َوَفتٍح َدانِ 

ْض    َعنُهم َوِذكُرُهم بَِخٍري ُمفرتََ

َالُم اَأل َقى    َعَليِهُمو ِمنَّا السَّ

َرْت عَ    ١٣َىل َيِد الَويلِِّ َحيُث ُقرِّ

  َوَغَري َمقُدوٍر َلُه َال َتسَأَ هْ 

ُسوُل َيشَهدُ    ١٤إِالَّ ملَِن َلُه الرَّ

ِت  الَّ   َأَخاُف لِلُمِيسِء ِذي الزَّ

نِب َذا َعِقيَدُة الِكَرامِ    بِالذَّ

  َبرٍّ َوَجاِئٍر َجتُوُز َيا مهَُامْ 

الِ  جَّ   إَِىل ِقَتاِل الَكاِفِر الدَّ

َام َواَالْرْض  ١٥ َغِري ُخْلِف ِيف    َخالِِق السَّ



  
  
  
  
  
  
  
  

  َوَمن َيِيل ِخَالَفًة َواجَتَمَعا

يِف َحتَّى َأصَبَح اَخللِيَفهْ    بِالسَّ

  َهجَر ِذي البِدَعِة َحتَّى التَّوِب َو 

  ُحْكِمي َعَليِهُمو بَِظاِهٍر ُجِعْل 

عِ َوُكلُّ َما ُأحِدَث ِيف    َذا الرشَّ

ُل بِاللَِّسانِ    إِيَامُنَنا اَألقَوا

  َمَع اعتَِقاِد الـَمرِء بِاَجلَنانِ 

نِب َوالِعصَيانِ    َوَنقُصُه بِالذَّ

َها   بِضٌع َوَسبُعوَن َفَأعَالَها الشَّ

  مٌر بَِمعُروٍف َوَهنُيَنا َعنِ أَ 

يَعهْ  ِ   َعَىل الَِّذي ُتوِجُبُه الرشَّ

  َأ َياهتَُا َثَامينٌِ ِيف َعْرشِ 
  

ُم ِرًضا َوارَتَفَعا   ١٦َعَليِه اَالقَوا

  ١٧َأطِْعُه َال ختَُْرْج َوُكن َحلِيَفهْ 

  َأَراُه ِمن ِدينِي بُِدوِن َريِب 

ِئًرا إَِىل اَملوَىل َنِكْل  ا   َلِكن َرسَ

  َوإِن َتُكن بَِفرعِ َفبِدَعٌة 

  بِاَألرَكانِ  -ُهِديَت - َوَعَمٌل 

  َيِزيُد بِالطَّاَعاِت َوالُقرَبانِ 

ِين    ١٨ُشَعُبُه َكثَِريٌة إِخَوا

  ١٩ُيِميُط َما هبَِاَدَتاِن َواَألدَنى 

  ـَكـَراِت َواِجٌب َفْلَتْعَتنِ َالـُمـن

  َمتَّت بَِحمِد َربَِّنا َبِديَعهْ 

  اَحلْرشِ  بَِأن ُتنِجَينِي ِيف َأرُجو 
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