
 املربع نظم ثالثة األصول والقواعد األربع

ِ الَوُدوِد الَواِسعِ    َاَحلمُد +َِّ

  َوَبعُد َذا ِسفٌر ُيِعُني املُبَتِدي

  َثَالَثُة اُألُصوِل ُثمَّ َأرَبعُ 

  َوَجيُِب الِعلُم بِِذي املََساِئلِ 

  َصٌرب َفتِلَك َأرَبٌع َوَبعدُ 

ِ َربِّ املُلِك    ِعَباَدٌة +َِّ

  الربََا ِمَن الُكفَّارِ  َوَجيُِب 

أُمورِ    َتوِحيُد َريبِّ َأعَظُم اَ 

َد اُملَهيِمَن اللَّطِيَفا   َمن َوحَّ

ُسولِ  ِ َوبِالرَّ   َوالِعلُم بِا+َّ

ِيَع اَخللِق  بُّ َمن َربَّى َمج   َوالرَّ

  ُيعَرُف بِاَخللِق َوبِاآلِي َفَام 

ُعَها َكثَِريهْ    ِعَباَدٌة َأ َوا

َعاءِ كاَخلوِف َواُخلُشوِع    َوالدُّ

  َوِديُنَنا اِإلسَالُم َواِإليَامنُ 

َالةُ  َهاَدُة الصَّ   إِسَالُمَنا الشَّ

  َهَذا َوُركَنا كِْلَمِة التَّوِحيدِ 

  َقد َنَفِت التَّنِديَد َال إَِ َ 

اِفعِ  ُسوِل الشَّ   ُمَصلًِّيا َعَىل الرَّ

دِ  َمَّ   ِيف َنظِم َمتَني َحِربَنا حمُ

ِعٍد َفبِاسِم َريبِّ َأَرشعُ    َقَوا

  ِعلٌم َفَعَمٌل َفَدعَوٌة َيِيل 

  ٌل ُأخَرى َثَالٌث َتبُدوَمَسائِ 

  َوَليَس َيرَىض َربَُّنا بِِرشِك 

  َدلِيُل ُكلٍّ ِيف كَِتاِب الَباِري

ُك َحق.ا َأقَبُح املَحُظورِ    َوالرشِّ

  ُسبَحاَنُه َفَسمِِّه اَحلنِيَفا

  َوِدينَِنا َثَالَثُة اُألُصولِ 

ِه َمعُبوُدَنا بَِحقِّ    بَِفضلِ

   َفَقد َهَدى َوَعلََّام !! َأعَظَمهُ 

  ُنُصوُصَها َجلِيٌَّة َشِهَريهْ 

َجاءِ    َوالنَّذِر َواَخلشَيِة َوالرَّ

تِِب اِإلحَسانُ    َوَأرَفُع املََرا

َكاةُ  َياُم َوالزَّ   َواَحلجُّ َوالصِّ

  إِثَباُتُه والنَّفُي لِلتَّنديدِ 

 َ   َأ َبَتِت التَّوِحيَد إِالَّ ا+َّ



ِ َبعِث الَبَرشِ    إِيَامُنَنا بِا+َّ

َمحاَنا   إِحَساُنَنا َأن َنعُبَد الرَّ

  َتَبى َنبِيَُّنا َعبٌد َرُسوٌل ُجم 

  َنبََّأُه ا+َُّ بِـِإقَرأ َواذُكرِ 

َساَلهْ    ألَِرَبِعَني َجاَءِت الرِّ

ُجُه َواهلِجَرهْ    لَِعَرشٍة ِمعَرا

ِع َبعَد َذلِْك    َبنيََّ ُكلَّ الرشَّ

  َوَكاَن ُعْمُرُه َعَىل التََّاممِ 

  َقد َأرَشَد الَوَرى لُِكلِّ َخريِ 

ِك لِِإليَامنِ    َوَهجُر َأرِض الرشِّ

ُء َواِحلَساُب َوالبَ    عُث َواَجلَزا

ٍة َرُسوٌل ُأرِسَال    ِيف ُكلِّ ُأمَّ

ُكوُر  هلُُم ُنوٌح ُهَو الشَّ   َأوَّ

  َوإِنََّام الطَّاُغوُت َما جتََاَوَزا 

  َأن ُيعَبَد او ُيَطاَع َأو ُيتََّبَعا

  َوَمن َدَعا النَّاَس لَِيعُبُدوهُ 

ٍع َمعِرَفًة لِلَغيِب    َوُمدَّ

  ُصوِل َتكُمُل بَِذا َثَالَثُة األُ 

  إِنَّ اَحلنِيِفيََّة َخُري املَِللِ 

  ُرْسٍل َمَالئٍِك َوُكْتٍب َقَدرِ 

َناَكَأ ََّنا َنَر  ُه َأو َيَرا   ا

بِيَحِني انِسَبا ٌد إَِىل الذَّ َمَّ   حمُ

ثِِّر    بَِأ َُّه ُأرِسَل بِـاُملدَّ

َالَلهْ    لُِينِقَذ اَخللَق ِمَن الضَّ

  َبعَد َثَالَثٍة لَِداِر اهلِجَرهْ 

  َوَماَت إِذ َأَ مَّ ِديَن اَ الِْك 

  ِستُّوَن َمْع َثَالَثِة اَألعَوامِ 

ِي   ِع الرشَِّّ َكَام هنََاُهم َعن َمج

َمانِ    َفرٌض إَِىل هنَِاَيِة الزَّ

  َحقٌّ َوِصدٌق َما هبَِا ارتَِياُب 

  لَِيهِدَي الَوَرى لِِديِن ِذي الُعَال 

ُبورُ    ِخَتاُمُهم َنبِيَُّنا الصَّ

ُه بِِه جتََاُوَزا   َالَعبُد َحدَّ

  ُرُؤوُسُهم إِبلِيُس لِلرشَِّّ َدَعا

  َكَذا الَِّذي َيرَىض بَِأن َيدُعوهُ 

بِّ    َوَحاكٌِم بَِغِري َرشِع الرَّ

ُل  ِعٌد ُتَفصَّ   َوَبعَدُه َقَوا

  َتوِحيُد َربَِّنا بُِكلِّ الَعَملِ 



 

  َواَخللُق ُكلُُّهم هبَِا َقد ُأِمُروا

  إَِذا جتََىلَّ َذاَك َفالِعَبادهْ 

ِك إَِذا َعلِمَتهُ    َوَأَ ُر الرشِّ

  َوَبعُد َهِذي اَألرَبُع الَقَواِعدُ 

ُسوُل الربَُّ    َمن َقاَتَل الَعبُد الرَّ

ِ َربَِّنا وَلِكن   َهُؤَال  +َِّ

  َيُقوُل َهُؤَالِء َما َعَبدَنا

  َشَفاَعًة َوُقرَبًة َوَلِكنِ 

  َرشَطا َشَفاَعٍة ِرًضا إِذٌن َوَال 

  َقاَتل َأفَضُل الَوَرى َمن َجَحُدوا

  َفِمنُهُمو َمن َيعُبُد النَّبِيَّا

  َوُمِرشُكوا َزَمانَِنا ُهم َأعَظمُ 

  إِذ َأَرشُكوا ِيف ُعِرسِهم َوُيِرسِهمْ 

  ُت اِالختَِصاَر َيا َذِوي اِحلَجا َقد ُرم

َمحن ِذي اَجلَاللِ    َواَحلمُد لِلرَّ

  َأ َياُتُه َمخُسوَن َبيًتا َزاِئَدهْ 
 

م لَِغِريَها َما ُفطُِروا    َبل إِهنَُّ

  َليَست بَِال َتوِحيِدِه ِعَباَدهْ 

  َكاُخللِد ِيف َجَهنٍَّم َحِذرَتُه 

  َعنُه بِِإذِن َربَِّنا ُتَباِعدُ 

وابِاَخللِق َوالتَّ    دبِِري َقد َأَقرُّ

  َمل َيدُخُلوا بَِذاَك ِديَن ِذي الُعَال 

  ُأوَالِء إِالَّ َأ ََّنا َأردَنا

 ِ   َنَفامهَُا ا+َُّ بِآٍي َبنيِّ

َها َعَال    َتُكوُن ُدوَن َذيِن َنصُّ

  ِمن َغِري َنَظٍر إَِىل َما َعَبُدوا

مَس َواَألشَجاَر َوالَولِيَّا    َوالشَّ

ُموا  ِرشًكا ِمَن الَِّذينَ    َقد َتَقدَّ

ُموا َفَقط ِيف ُعِرسِهمْ    َوَمن َتَقدَّ

  َفَساحمُِوا َعِن الُقُصوِر َحيُث َجا 

  َصىلَّ َعَىل َنبِيِِّه َواآللِ 

  َثَالَثَة ابَياٍت ُهِديَت الَفاِئَدهْ 

 


