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  الدرة الكرمية يف نظم ستة أصول عظيمة
  َاَحلمُد Yَِِّ الَكِريِم اَألكَرمِ 

ُة الَكِريَمهْ "َوَبعُد َهِذي  رَّ   "الدُّ

َها  اِب "َحربََّ   "ابُن َعاِبِد الَوهَّ

  َربِّ ارَض َعنُه َوَعِن اَألِئَمهْ 

  َهِذي ُأُصوٌل ُبيَِّنت َوُجلَِّيْت 

َلِة الَعَوامِ    ِللُكلِّ َحتَّى ُمج

  َوَمْع ُظُهوِرَها َفِإنَّ َأكَثَرا 

ُل ِذي   اِإلخَالُص ِللَحِميِد  :َأوَّ

ِن ِيف َذا الَباِب    َوَغاِلُب الُقرآ

يَطاُن ِللَّذْ  َر الشَّ   َصاَأخلَ  ١َوَصوَّ

احلِِني، ُثمَّ  َرا - َأ ًضا- ِللصَّ   َصوَّ

  َأمُر اYَِّ ِبالتَّآُ ِف  :َوالثَّانِ 

ِق َوَهنُيُه َدوًما َعِن    التََّفرُّ

َبَب ِيف ِإهَالِكِهمْ َفَكاَن َذا    السَّ

ُق ُركَنا   َواآلَن َصاَر اِالفرتَِا

  َوِمن َمتَاِم اِالجِتَامعْ  :َوَثالٌث 

  َصلِّ َعَىل َنِبيَِّنا َوَسلِّمِ 

  "َمهْ ُأُصوٌل ِستٌَّة َعِظي"هبَِا 

  ِإمَّاُم َنجٍد َناِرصُ الِكَتاِب 

ُدوَن ِديَن اُألمَّهْ    ممَِّن جيَُدِّ

َلْت  َحت ِيف ِدينَِنا َوُفصِّ   َوُوضِّ

  َبَدت ُبُدوَّ الَبدِر ِيف التََّاممِ 

  َاَألذِكَيا َضلُّوا هبَِا َفلَتحَذَرا

ٍك َوَال َتنِديِد    ِبُدوِن ِإَرشا

  ِمن َأوُجٍه َشتَّى ِبَال ارِتَياِب 

  ِإخَالَصُه ِلِذي الُعَال َتَنقَُّصا 

َكُهم ُحب:ا ِلَالولَِيا َجَرى   ٢ِإَرشا

  َواِالجِتَامِع َوالتََّحاُلِف  - َجلَّ - 

يِن ِمثَل َمن َمَضوا ِيف الَساِبِق    ِيف الدِّ

ِمْ    َيا َعَجًبا ممَِّن َتَشبَُّهوا هبِ

  !ِعنَدُهم َقد ُجنَّا ٣َداٍع ِلِضدٍّ 

َامعْ  َطاَعُة َأوِلَيا اُألُمورِ    َوالسَّ
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  هلَُم َوَلو َعبًدا ِمَن اَألحَباشِ 

ُعوَن الِعلَام    َلِكن َكِثٌري َيدَّ

  َفَكيَف َيعَمُلوَن َمع َذا اَجلهِل؟

ِبعُ    التَّوِضيُح َوالَبَيانُ  :َوالرَّا

ِم َوَما   ِبَحاِل َمن َتَشبَُّهوا هبِ

ُسوُل    َبيََّنا -َأ ًضا- َواYَُّ َوالرَّ

َالُل    َوَصاَر اِالبِتَداُع َوالضَّ

  ِخَياُر َما ِعنَدمهُُو َلبُس اُهلَدى

يِن َواُهلَدى ارَتَبْط    َوَمن ِبِعلِم الدِّ

  َلِكنَّ َمن َصنََّف ِيف التَّحِذيرِ 

  َبَياُن اَالوِلَياءِ  :ِمٌس َوَخا

ارِ  يَطاِن َوالُفجَّ   ِمن َأوِلَيا الشَّ

 ُ   َوِيف ِكَتاِب َربَِّنا ُمَبنيَّ

  )الـَامِئَدهْ (َوآِي ) آِل ِعمَرانَ (ِيف 

  َوَصاَر اَالوِلَياِء َعنَد اَألكَثرِ 

  َوَيُرتُك اِإليَامَن َواِجلَهاَدا

  َردٌّ ِلُشبَهٍة ِهَيهْ  :َوَساِدٌس 

  َيدِر َهَذا ِإالَّ  ألَِ َُّه ملَ 

  ٤َفاشِ  َهَذا ِيف الِكَتاِب ِبَياُن 

  َقد َجِهُلوا َهَذا َوَضلُّوا الَفهَام 

  َفْلَتحِمَنا َربَّاُه َيا َذا الَفضلِ 

  َواِإلعَالنُ  ِللُعَلَام َوالِعلِم،

  َفْلَتحَذَرهنُْم َداِئَمـاُهم ِمنُهُمو 

  َهَذا َبَياًنا َشاِفًيا ُمَبيََّنا

  ِعنَدُهم ُيُناُل َوِفقًها ِعلًام 

َدى   َواَحلقِّ ِبالَباِطِل ُموِرِث الرَّ

  َفَذاَك َجمُنوُن َلَدِهيُمو َفَقطْ 

  ِمنُه َوِمن َذِويِه ُذو َتقِديرِ 

  َوالـُمَتَشبِِّهَني اَالدِعَياءِ 

اِق َواَألَرشارِ    َوُثلَِّة الُفسَّ

  َأنَّ الَويلَِّ ُذو التَُّقاِة الـُمؤِمنُ 

  يَها الَفاِئَدهْ َفانُظر َففِ ) ُيوُنسٍ (َو 

  َمن َيُرتُك اتَِّباَع ُرسِل اَألكَربِ 

   ٥َفِإن َأَ ى َفِعنَدُهم َقد َحاَدا

  َردٌّ ِلَوحِي اYَِّ؛ ِإذ َلن َندِرَيْه  

  َذُوو اجِتَهاٍد ُمطَلٍق َقد َجالَّ 



 

ُطوا ِلِالجِتَهاِد َما َال    َواشرتََ

  َفَطاِلُب الُعُلوِم ِذي َلَدِهيُمو

َاُل َصعُب    َفَذاَك َفهُمُه حمُ

  )َياِسِني (َوَقد َأَ ى َيا َقوُم ِيف 

  َواَحلمُد Yَِِّ َدَواًما َرسَمَدا 
  

َاَال    ُيدَرُك َبل َقد َكاَن َذا حمُ

  ذ َلن َيعَلُموا ٱو َجمُنوٌن ٱِزنِديٌق 

  !هلَُِؤَال َيا َصحُب َيا َعَجًبا 

  َنصٌّ َجيلٌِّ َواِضُح التَّبِيِني 

  رَبُعوَن ِإالَّ َواِحَداٱَأ َياهتَُا 
 


