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 : وحَده ، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم وبعد احلمد هلل

 أن ال إله إال اهلل وحده:  (1)ونؤمن ونوقن ، ونشهد فإنَّا نعلم ونقرُّ ونعتقد ،

. ال ربَّ سواه ، وال معبوو  إال إيواه  ال رشيك له ، إلٌه عظيم ، ملٌك كبري ،

أزلي  (2)قديمٌ 
ليتوه ، (5)أبدي   (4)،  ائمٌ  (3) ريتوه  ، ال ابتودا  ووَّ  ِ . وال انتهوا  خ

لوه وال  ال شوبيه. أحٌد صَمد ، مل يلد ومل يولد ، ومل يكون لوه ُكوُ  ُواح أحود 

ْثل   نظوري ، و يُع الَبصو ريُ َلْيَس َكم  م  ٌ  َوُهَو السَّ  ََشْ
 .  ه 

ٌس عن الزمان ، وعن مشاهبة اوكوان ، وال حتيط  (6)واملكان وأنه تعاىل مقدَّ

عىل عرشه عىل الوجه الذي قاله  مستو  . به اجلهات ، وال تعرتيه احلا ثات 

   . (7)هوعُلوِّ جمده وكربيائ ، وباملعنى الذي أرا ه ، استوا ح يليُق بعزِّ جالله ،

 ، وهوو أقورُب لسنسوان  مون حبو    (8)وأنه تعاىل قريٌب مون كو   موجوو ْ 

نٌَة  حيي قيوٌم ، .  (11)وشهيدْ  (10)، وعىل ك  َش  رقيٌب  (9)الوريدْ  ال تأُِذُه س 
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ََمَوات  َواوَْرض     .وال نوٌم  يُع السَّ
ََم َيُقووُ     ،َبد  َوإ َذا َقََض َأْمراح َفوإ نَّ

  و .   َيُكوُن َلُه ُكن فَ 
 
ُق ُك ِّ ََشْ 

ال  َِ  َوك يٌ    اهللَُّ 
 
  َوُهَو َعىَل ُك ِّ ََشْ 

يٌر  وأنه تعواىل   َقود 
 
 َعل يوم ، و  (12) َعىَل ُك ِّ ََشْ 

 
ُك ِّ ََشْ 

َقْد    ،  (13)ب 

ْلَمح   ع 
 
ُك ِّ ََشْ 

 َعَد اح    ، َأَحواَط ب 
 
َما َيْعُزُب َعن وَ    ، َوَأْحََص ُك َّ ََشْ 

ووََم    السَّ
ا  ر  اوَْرض  َوالَ ر   َذرَّ

ْثَقووا   وون مِّ
ووَك م  بِّ َيْعَلووُم َمووا َيل ووُ  ر     ،رَّ

نَْها  ُرُج م  وََم  َوَما َيْعُرُج ف يَها    ،اْوَْرض  َوَما ََيْ َن السَّ
ُ  م   ،  َوَما َينوز 

  َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنُتْم  ، رٌي َوا و  و.  هللَُّ ب ََم َتْعَمُلوَن َبص  َّ َيْعَلُم الِّسِّ

َفى  ِْ  اْلرَبِّ َواْلَبْحور     ،َوَأ
ون َوَرَقوة  إ الَّ    ،َوَيْعَلُم َما ر  َوَموا َتْسوُقُط م 

َوالَ َحبَّووة  ر  ُلُلووََمت  اوَْرض  َوالَ َرْ ووب  َوالَ َيوواب س  إ الَّ ر     ،َيْعَلُمَهووا 

ب ني  ك َتاب     . مُّ

ٌر للحا ثات (14)وأنه تعاىل مريٌد للكائنات  .  (15)، مدبِّ

ِري أو رش ، أو نفع أو رض إال بقضوائه ومشويهته ،  وأنه ال يكون كائن من

ولوو اجتموع اقلوق كلهوم عوىل أن . يكون  فَم شا  اهلل كان ، وما مل يشأ مل

  .عنه لَعَجزوا  حيركوا ر الوجو  ذرا ، أو يسكنوها  ون إرا ته
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 ، موتكلم بكوالم قوديٌم أزل  ، ال ُيشوب ه كوالمَ  (16)وأنه تعواىل سوميٌع بصوري

  . (17)اقلق

 وأن القرآن العظيم كالمه القديم ، وكتابه املنوز  عىل نبيوه ورسوله حممود

 .صىل اهلل عليه وآله وسلم 

ُر  (18)وأنه سبحانه اقالُق لك  َش   واملترصُف فيه كي  ، والرازق له واملدبِّ

 يشا  ، ليس له ر ُمْلكه منازٌع وال مدافع ، يعطي من يشوا  ، ويمنوُع مون

ُب مون يشوا  ُر ملون يشوا  ، ويعوذِّ ، ال يسوأ  عوَم يفعو  وهوم  يشا  ويغف 

تعاىل حكيٌم ر فعله  ، عدٌ  ر قضائه  ، ال ُيَتصّور منوُه للوٌم  وأنه، يسألون

سوبحانه أهلوك عيوع  ولوو أنوه.  (19)حوقي  وال َجْور ، وال جيب عليه وحد  

ْلكوُه  ِلقه ر َ ْرفة عني مل يكن بذلك جائراح عليهم وال لاملاح  هلم ، فوإمم م 

ْلَعب يود   وعبيُده ، وله أن يفع  ر ُمْلكه ما يشا  ،  م  لِّ وَك ب َظوالَّ   . َوَموا َربُّ

يثيب عبا ه عىل الطاعات فضالح وكرماح ، ويعاقبهم عوىل املعواح حكموةح 

واجبٌة عىل عبوا ه  بإجيابوه  عوىل ألسونة  أنبيائوه  علويهم  ن  اعتهُ وعْدالح ، وأ

  .الصالُا والسالْم 
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،  (21)، وبك  رسو  أرسوله ، وبمالئكوة اهلل (20)كتاب أنزله اهلل ونؤمن بك 

ه  . (22)وبالَقدر ِريه ورشِّ

نوس ، والعورب  ونشهد  ِ أن حممداح عبُد اهلل ورسوله ، أرسله إىل اجلون وا

. كون ورَره عىل الدين كله ولوو كوره املشواحلق ليظه   ى و ينوالعجم باهلُدَ 

وة وأنه بلَّو  الرسوالَة ، وأ َّى اومانوة ، ََ اوموة ، وكشوَ  الُغمَّ ونصو
(23)  ،

ودٌ  بوالرباهني الصوا قة  وجاهد ر اهلل َحقَّ جها ه ، وأنه صا ٌق أموني ، مَؤيَّ

وإتباعه  و اعتهوأن اهلل فرض عىل العبا  تصديقه  ، (24)واملعجزات اقارقة

، وأنه ال ُيقبُ  إيَمُن عبد وإن آمن به سبحانه حتى يؤمن بمحمود صوىل اهلل 

وآله وسلم ، وبجميع ما جا  به وأِرب عنه ر أموور الودنيا واخِورا  عليه

 . (25)والربزخ
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عن التوحيود والودين :  (26)ذلك أن يؤمن بسؤا  منكر ونكري للموتى ومن

  . (27)رب وه  الطاعة ، وبعذابه وه  املعصيةالق وأن يؤمن بنعيم. والنبوا 

اوجسا  واورواح إىل اهلل ، ور، وبحشو (28)وأن يؤمن بالبعو  بعود املووت

يتفواوتون فيوه إىل  ، وأن العبوا  (29)وبالوقوف بوني يودي اهلل ، وباحلسواب

َ  وُمناَقش ، وإىل من يدِ  اجلنة بغري حساب  . ُمساَم

، وبالرصواط  (30)فيوه احلسونات والسويهات بامليزان الذي ُتووَزن وأن ُيؤمن

وبحوض نبينا حممد صىل اهلل عليه وآلوه  وهو جِّس ممدو  عىل َمْتن جهنم ،

 . (31)وماؤه من اجلنة وسلم الذي يرشب منه املؤمنون قب   ِو  اجلنة

والصواحلني  وأن يؤمن بشفاعة اونبيا  ثم الصديقني والشهدا  ، والعلوَم 

العظمى خمصوصٌة بمحمود  صوىل اهلل عليوه وآلوه وأن الشفاعة  ،واملؤمنني

 . (32)وسلم
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وأن يؤمن بإِراج من  ِ  النار من أه  التوحيد حتى ال َيلَّد فيهوا مون 

وأن أه  الكفر والرشك خمّلدون ر النار أبود ، ذرا من إيَمن  ر قلبه مثقا 

 وأن املؤمنني خمّلدون، العذاب وال هم ينظرون اخبدين ، وال َيّفُ  عنهم

ومووا هووم منهووا  (34)نصووب ، ال يمسووهم فيهووا (33)ر اجلنووة أبووداح  مووداح 

 وأن املؤمنني َيَرْون رهبم ر اجلنة بأبصوارهم عوىل موا يليوق، (35)بمخرجني

  . (36)بجالله وُقْدس  كَمله

وترتيَبهم ،  وأن يعتقد فضَ  أصحاب رسو  اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم

 وأن. ز سبهم وال القدح ر أحود مونهم وأمم ُعُدو  أِيار أمنا  ، ال جيو

أبو بكر الصووديق : اقليفة احلقَّ بعد رسو  اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم 

الفاروق ، ثم عثَمن الشهويد ، ثم عيل املرتَضو ر  اهلل عونهم  ، ثم عمور

صوىل اهلل عليوه وآلوه وسولم أععوني ، وعون  وعن أصوحاب رسوو  اهلل

معهم برمحتك اللهوم يوا أرحوم  وم الدين ، وعناالتابعني هلم بإحسان إىل ي

 . (37)الرامحني
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: ية ورنني حممود خملووف مفتوي الوديار املصوقا  الشيخ العالمة حممد حس

ندعو املسلمني وِاصة الناشهة ر املدارس واملعاهد إىل استظهارها وتدبر 

معانيها والتحصن هبا من الضالالت الفاشوية ، واوهووا  التوي يروجهوا 

اِسالم ، وإننا ميب بوالعلَم  والوعواأ أن يتخولووا العاموة شويباح أعدا  

 هو .وشباناح بالقو  فيها ورشح معانيها أ

 


