
 أتليف الفقري إىل عفو ربه
 وليد بن راشد بن عبدالعزيز السعيدان
 غفر هللا له ولوالديه وجلميع املسلمني

 احلمُد هلِل على ما قدَّره  
 َحم دا بِه ِعزُّ حياِة اآلخره  

 
كلما  مث الصالُة والسالُم ُ

 أضاءم جنٌم يف السما  وأظلما  
 

 على النيب اهلامشي املصطفى
 احلنفاوصحبه والتابعني 

 
 فهــــــــــــــــــذه أرجـــــــــــــوزة مفيدة

 جامعة قواعد العقيدة
 

 فخذها مين سهلة ولتنهل
 وصحح اإلخالص للرب العلي

 
 قاعدة ال يؤخذن املعتقد



 إال من النص الصحيح املعتمد
 

 بفهم أصحاب النيب املصطفى
 والتابعني األولني احلنفا

 
 وليس للعقل الضعيف مدخل

 يب أاي كان أصل ينقليف الغ
 

 قاعدة التوحيد منها ننطلق
 أبنه عز وجل املستحق

 
 أن يعبدنَّ وحده فما له
 مشارك يف حقه سبحانه

 
 فليس يف الكون إله يعبد

 ابحلق إال ربنا ويقصد
 

 وأن كل ما سواه ابطل
 فكن عن الشرك القبيح مائل



 
 ومن يسوي غريه به فقد

 أشرك شركا خمرجا فيما ورد
 

 أفضـى له فيحرموكل ما 
 جزما وهذا ما عليه أقسم

 
 وكل لفظ أوهـم التـشريك
 فاحذره ال تنطق به بفيك

 
 ال يقرن اخلالق ابملخلوق يف
 لفظ بواو اجلمع بتا فاعرف

 
 وكل ما يكون يف املقابر
 مينع إال ابلدليل الظاهر

 
 ال يعلم الغيب سوى الرَحن
 فمدعي الغيب أخو كفران

 



 واحلكم هلل فليس حيكم
 يف الكون والشـــــرع سواه فاعلموا

 
 واخللق والتـصريف والتدبري

 أبمره فما له ظهري
 

 واألصل يف التربك التوقيف
 على الدليل ال جيي التخريف

 
 ابلذات والزمان واملكان

 من غري شك اي أخا العرفان
 

 قاعدة واألصل يف التوسل
 توقيفه على الدليل املعتلي

 
 قدواألصل يف التمائم املنع و 
 تقرر املنع بنص معتمد

 
 واألصل يف الغلو منع اي فىت



 فإنه بلية كما أتى
 

 والزم هديت الرشد منهج الوسط
 فإنه النهج الرشيد ال شطط

 
 واألصل يف األميان أن ال حيلف

 بغريه سبحانه فلتعرف
 

 قاعدة واألصل يف التصوير
 حترميه بتا فخذ حتريري

 
 واألصل أن الشؤم شرك أصغر

 عضه ألكربوإنه يف ب
 

 ال تربط احلوادث األرضية
 حباداثت يف السما العلوية

 
 واعلم أبن الـشرع مبين على
 ركنني االخالص لرب اعتلى



 
 وقفو آاثر النيب املصطفى

 فلتتبع ال تبتدع مكن جفى
 

 أثبت صفات الرب إثباات بال
 تكييف او حتريف او أتوال

 
 واألصل يف األمساء والصفات

 ثقاتتوقيفها يف منهج ال
 

 توافق األمساء ال يستلزم
 توافق الصفات اي من يفهم

 
 أمساء سبحانه إن دلت

 للوصف فالواجب إن تعدت
 

 ثالثة إثباهتا مع الصفة
 أثبتنها ومقتضاها فاعرفه

 



 أمساؤه سبحانه أعالم
 كذلكم أوصاف اي مهام

 
 أمساؤه يف الذات قل متفقه

 وابعتبار وصفه خمتلفه
 

 عددأمساؤه ال حتـصرن يف 
 كما أتى به الدليل املعتمد

 
 صفاته ابلغة اجلمال

 واحكم هلا بذروة الكمال
 

 وال جيوز الوصف للخالق
 ابملكر واخلداع ابإلطالق

 
 بل يف مقام املدح أثبتنها
 ويف مقام الذم فر منها

 
 والواجب احملتوم يف نص الصفه



 ثالثة إثبات هذه الصفه
 

 مع نفي متثيل ومع قطع الطمع
 فياهتا فلتستمعيف درك كي

 
 قاعدة والقول يف الصفات
 جزما كما نقوله يف الذات

 
 والقول يف البعض هلا مجيعا

 فكن ملا أذكره مسيعا
 

 ونعلم املعىن كما قد قررا
 وجنهل الكيف ما حتررا

 
 إن الصفات ابهبن أوسع

 من ابب االمساء كما قد أمجعوا
 

 والنص يف الصفات حممول على
 حقيقة الكالم خذ وأصال



 
 وليس يف الصفات من جماز

 وال جيوز القول ابجلواز
 

 واألصل يف الكالم َحله على
 ظاهره وويل من أتوال

 
 قاعدة صفاته العلية
 أقسامها ذاتية فعلية

 
 قاعدة املضاف أعين املتصل

 بذاته فوصفه واملنفصل
 

 عنه فتـشريف وتكرمي أبد
 وهذا أصل يف الفروع يطرد

 
 وكل ما حرفه أهل البدع
 جياب عنه ابجلواب املتبع

 



 خالف فهم السابقني واللغة
 وال دليل قل فمن ذا سوغه

 
 قاعدة يف خرب اآلحاد

 يقبل إن صح يف االعتقاد
 

 قاعدة والنقل إن صح فال
 يعارض العقل الصـريح مث ال

 
 وكل لفظ جممل يفصل
 فإن أريد احلق منه يقبل

 
 ـرده فبان ابلتفصيل ما مردهوإن أريــــــــــــد ابطـــــــل فـــــــــــ

 
 وكل نفي يف النصوص أيضا

 ففيه إثبات وليس حمضا
 

 إثباتنا لوصفه مفصل
 والنفي يف الغالب نفي جممل



 
 ال تثبت األسباب جزما ابلنظر

 بل ابلدليل إما شرع أو قدر
 

 تؤثر األسباب ال بذاهتا
 لكن أبمر هللا يف تقديرها

 
 وكل إحداث بديين فهو رد

 اللة وردوكل بدعة ض
 

 قاعدة واألصل يف العبادةِ 
 توقيفها جزما على األدلةِ 

 
 يف اجلنس والصفات والزمان
 والقدر واألسباب واملكان

 
 شرعية األصل ال تستلزم

 شرعية الوصف أاي من يفهم
 



 وكل فهم ابطٌل إن عارضا
 فهم األوىل قد سلفوا أو انقضا

 
 تفتـــــــقر األحــــــــــــــــكام لألدلةِ 

 وهذا ما عليه أهل امللةِ 
 

 وأميا تعبد ال ينقل
 عن الصحاب فهو جزما ابطل

 
 ومن أتى ببدعة مكفرة

 عامله يف أحكامه كالكفرة
 

 وإن أتى ببدعة مفسقة
 فحكمه حكم العصاة الفسقة

 
 قاعدة والصمت حق اي فىت

 عن الذي بني الصحاب قد أتى
 

 ولتؤمنن مبعجزات األنبيا



 كذا كرامات عباد أوليا
 

 والفاسق امللي ليس يكفر
 بل انقص اإلميان فيما قرروا

 
 ال خيلدن يف النار منهم من أحد

 أعين به اخللود دوما لألبد
 

 قاعدة واألصل يف الشفاعةِ 
 توقيفها جزما على األدلةِ 

 
 قاعدُة اإلمياِن قول وعمل

 كذا اعتقاد واحذرن من زلل
 

 قاعدة يزيد ابلطاعات
 وينقصن بفعلك الزالت

 
 ما علق اإلميان به قاعدة

 إن كان فعال للوجوب فانتبه



 
 وإن يكن برتكه فيحرم

 وهذا أصل اثبت مسلَّمُ 
 

 واحلكم ابلتكفري وقف فانتبه
 على الدليل إن أتى فلتقض به

 
 تكفريان للفعل ال يستلزم

 تكفري االعيان أاي من يفهم
 

 إال إذا شروطه توفرت
 أيضا كذا موانع قد انتفت

 
 تفسيقومثله يقال يف ال

 كذلك التبديع يف التحقيق
 

 وفعلنا هلل خلقا يُنسبُ 
 وكسبها للعبد جزما يُنسبُ 

 



 أفعاله سبحانه بال مرى
 عن حكمة وغاية كما ترى

 
 والشـر يف املقدور ليس يف القدر

 ويلزم الصرب علىُ مرِِّ القدر
 

 وكل ما كان وما يكون
 مقدر يف اللوح اي حنون

 
 قاعدة واالحتجاج ابلقدر

 ملعيب ال جيوز للخربعند ا
 

 واألصل يف العوامل الغيبيةِ 
 توقيفها جزما على األدلةِ 

 
 منهجنا يف النقد ذو قواعد

 عظيمة غزيرة الفوائد
 

 أوهلا اإلخالص للمعبود



 والعدل واإلنصاف يف املنقود
 

 وليس من منهجنا التشهري
 ابلعيب فهو العيب اي خبري

 
 ولتحذرن الشهوة اخلفية

 البليةفإهنا عظيمة 
 

 تنقد يف الناس لرفع ذاتك
 وأنك الكامل فاحذر ذلك

 
 ويغفرن اخلطأ اليسري

 إن كان يف صوابه كثري
 

 وكل من أثىن عليه النص
 ميوت وفق النص جزما نصوا

 
 واحلمد هلل على النهاية
 "كما َحدانه على البداية


