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  َأِشعَُّة اأَلْنَواِرَأِشعَُّة اأَلْنَواِر
  11ِمْن َبْعِض اأَلْسَراِرِمْن َبْعِض اأَلْسَراِر( ( ال إَلَه إالَّ اهلُلال إَلَه إالَّ اهلُل))ِفيَما َتَضمََّنْتُه ِفيَما َتَضمََّنْتُه 

 سليمان بن سحمان النجدي
 

*** 
 

اَل 
َ
ْيِخ  -َرِحَمه هللُا  -ق الَم الشَّ

َ
ْن َيْنِظَم ك

َ
َواِن أ

ْ
ُه َبْعُض إلاخ

َ
ل
َ
ْد َسأ

َ
ْيِخ  َوق ْحَمِن ْبِن َحَسِن ْبِن الشَّ اِب َعْبِد الرَّ ِد ْبِن َعْبِد الَوهَّ  :  َرِحَمه هللُا  - ُمَحمَّ

 
بَِمْعِرَفِة َمْعَناَها، َوُهَو نَْفُي  ال تَْنَفُع َقائِلََها إال  " ال إلََه إال  هللاُ "َكلَِمَة اإلْخالصِ  أَن   -َرِحَمَك هللُا  -اِْعلَْم 

ا ِسَوى هللِا، ْرِك فِي اْلِعبَاَدِة، َوإْفَراُد هللِا تََعالَى اإللَِهي ِة َعم  ِ   .2بَِجِميعِ أَْنَواِعَها َواْلبََراَءُة ِمْن الش 
 

ْيخُ  ابِ  َوَقْد َذَكَر َشْيُخَنا الش  ِد ْبِن َعْبِد اْلَوه  ْيخِ ُمَحم  َرِحَمُهُم هللُا  - َعْبُد الر ْحَمِن ْبُن َحَسِن ْبِن الش 
اْسَتْجَمَعْت لَُه  تَِصحُّ َهِذِه اْلَكلَِمُة ِمْن َقائِلَِها َوال تَْنَفُعُه إال  إَذا ُروٍط، َوَذَكَر أَن َها الـ َسْبَعَة شُ  3تََعالَى

ُروطُ    .4َهِذِه الشُّ
  

يِد األَْسَماِء إلَى تَْوِحيِد الرُُّبوبِي ِة َوتَْوحِ  5َوَقْد أَْحبَْبُت أَْن أَْنِظَمَها َوأَْذُكَر فِي ِضْمِن َذلَِك اإلَشاَرةَ 
َفاتِ  ْيُخ  7نََواقَِض اإلْسالِم اْلَعَشَرةَ  6(َعلَى َسبِيِل اإلْجَماِل َوالت ْنبِيِه، َوأَْذُكرَ )َوالص ِ ال تِي َذَكَرَها الش 

ابِ  ُد ْبُن َعْبِد اْلَوه  ْيُخ ُمَحم  لَِمِسيسِ اْلَحاَجِة  -َرِحَمُه هللُا  -َشْيُخ اإلْسالِم َوَعلَُم اْلُهَداِة األَْعالِم الش 
 :8إلَى َذلَِك، َفأَُقوُل َوبِِه الث َِقُة َواْلِعْصَمةُ 

 
   
 

 
 
 

                                                           
يِخ  1 في الّسْفر الّثالث [ ه  7241( ] مكتبة الرشد:ط )عبدالرحمن بن عقيل الظاهري العقيل أبي  محمد بن عمر: ُطبَِعت بَِتحقيِق الشَّ

 . 717ص
فالمقصود ط الرويشد كما أشار إلى ذلك المحقق في ( ب) فالمقصود ط المصطفوية وإذا قال( أ)يأتي أحياناً في الحاشية في  :تنبيه 

  .المقدمة
 .أنواع العبادة : توجد القصيدة ومقدمتها مخطوطة بمكتبة الشيخ وليد آل فريان وفيها  2
 . تعالى شيخنا الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه هللا: في نسخة وليد  3
ال تنفع , ال ُبد في شهادة أن ال إله إال هللا من سبعة شروط :  42يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد ص  4

 .قائلها إال باجتماعها 
  .العلم المنافي للجهل : أحدها 
 .اليقين المنافي للشك :الثاني 
 .القبول المنافي للرد : الثالث 
 .نقياد المنافي للترك اإل: الرابع 

 .اإلخالص المنافي للشرك : الخامس 
 .الصدق المنافي للكذب : السادس 
 .المحبة المنافية لضدها : السابع 

 .فأحببت أن أنظم ذلك وأذكر في ضمنه اإلشارة : في نسخة وليد  5
 .ونواقض : وفيها . فيما بين القوسين ليس في نسخة وليد  6
 ( .42ـ  41مجموعة التوحيد ص )وهي في , انها عندما ينص عليها الشاعر نذكر كل واحدة في مك 7
 ( .ب)لم ترد المقدمة السابقة في  8
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  ُةَوحِّمِ   َسِليم    إََل ُكلِّ ِذي قَ ْلب      َوالت ََّودُّدِ  9َرَساِئُل إْخَواِن الصََّفا 1 دقمة امل
   َوَتْسِليم ا َعَلى َخْْيِ ُةْرِشمِ  َصالة     َوِةْن بَ ْعِم ََحِْم اهلِل َوالشُّْكِر َوالث ََّنا 2
  بَِعمِّ َوِةيِض اْلبَ ْرِق َأْهَل الت ََّودُِّد    َوآل  َوَصْحب  َوالسَّالُم َعَلْيُكمُ  3
َنا 10َوبَ ْعُم فَ دَقْم َطمَّ  4 يِن اْلدَقِومِي اْلُمَحمَّمِ    الَبالُء َوَعمَّ  ِةَن اْلَْْهِل بِالمِّ
 لَِغْْيِ اإلَلِه اْلَواِحِم اْلُمتَ َفرِّدِ    َكْشَفُه َوانِْتدَقاَذنَا  11ِبَا لَْيَس نَ ْرُجو 5
 يُ َعاِديِهُم ِةْن أَْهِلَها ُكلُّ ُةْعَتِمي   ِف ُكلِّ بَ ْلَمة   12وَََلْ يَ ْبَق إالَّ الن َّْزرُ  6
 اْْلَُمى َوالتََّجرُّدِ  إََل اْلِفدْقِه ِف َأْصلِ    13فَ ُهبُّوا ِعَباَد اهلِل ِةْن نَ ْوَةِ  الرََّدى 7
ا   َوَقْم َعنَّ َأْن نُ ْهِمي إََل ُكلِّ َصاِحب   8  15ِةَن اأَلْصِل اأَلِصيِل اْلُمَؤطَّمِ  14َنِضيم 
دِ  16ِلَذِلَك أَْم َقْم ِغنَي قَ ْلُبكَ    َفُموَنَك َةا نُ ْهِمي فَ َهْل أَْنَت قَاِبل   9  17بِالمَّ

نْ َيا  10 اُت أَْهِلَهاتَ ُروُق َلَك المُّ  18َتِصْر يَ ْوة ا إََل قَ ْْبِ ُةْلَحمِ َكَأْن َلَْ    َوَلذَّ
ا 19فَإْن ُرْةتَ  11   َوََتَْظى ِِبَنَّات  َوُخْلم  ُةَؤبَّمِ   َأْن تَ ْنُجو ِةَن النَّاِر َساِلم 
رَة   20َوَرْوح   12 َوَرْْيَان  َوأَْرَفِه َحب ْ

 22ُخرَّدِ  -َكاْليَ َواِقيِت   -ِحَسان  َوُحور      21
توحيم 
 العبودي 

ا َوَجرِّدِ    َفَحدقِّْق لِتَ ْوِحيِم اْلِعَباَدِة ُُمِْلص ا 13    بِأَنْ َواِعَها هلِل َقْصم 
  إلَْيِه َوَوحِّمِ  23َوالرَّْغَباَوبِاْلُْبِّ    َوأَْفرِْدُه بِالت َّْعِظيِم َواْْلَْوِف َوالرََّجا 14
ْبِح الَِّذي أَْنَت نَاِسك   15    َوال َتْسَتِغْث إالَّ ِبَربَِّك تَ ْهِتِمي   َوبِالنَّْذِر َوالذَّ
   َلُه َخاِشي ا َبْل َخاِشع ا ِف الت ََّعبُّمِ    َوال َتْسَتِعْن إالَّ بِِه َوِِبَْوِلهِ  16
ا    َوال َتْسَتِعْذ إالَّ بِِه ال ِبَغْْيِهِ  17    بِاهلِل ِف ُكلِّ َةدْقِصمِ وَُكْن الِئذ 
   َعَلْيِه َوِثْق بِاهلِل ِذي اْلَعْرِش تَ ْرُشمِ    إلَْيِه ُةِنيب ا تَائِب ا ُةتَ وَكِّال   18
رَهُ  19   َوُةْعَتِمي 24َفَماع  لَِغْْيِ اهلِل َغاو     َوال َتْمُع إالَّ اهلَل ال َشْيَء َغي ْ

                                                           
 .وليس الجماعة المعروفة في التاريخ , يقصد معناها اللغوي المباشر : خوان الصفا إ 9

 .عمَّ : طمَّ  10
 .بما ليس نشكو : في نسخة وليد  11
 .القليل : النزر  12
 .الموت والهالك  :الردى  13
 .منسقاً مؤتلفاً مسوى : نضيداً 14
 .المثبت المرسى : المؤطد  15

 .ُغطي عليه : غين على قلبه  16
د  17  .اللهو اللعب: الدَّ
 .اللَّحد : الملحد  18
 .طلبت : رمت  19
وح  20  .ونسيم الريح , والرحمة , الراحة : الرَّ
 .الثوب الناعم الموشى : الحبرة  21
د 22  .أبكار :  ُخرَّ
 .وانحنى( ب)في 23
 .الضال وبعد هذا البيت سقط ستة أبيات من نسخة وليد: الغاوي  24
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   تُ َعظُِّمُه َوارَْكْع ِلَربَِّك َواْسُجمِ    ِلَمنْ وَُكْن َخاِضع ا هلِل َربَِّك ال  20
   إلَْيَك َوَتْسِميع ا َلُه بِالت ََّعبُّمِ    َوَصلِّ َلُه َواْحَذْر ُةرَاَءاَة نَاِظر   21
  َفَجاُؤوا ِبَْوئِِم يَ َرْوَن َلُه َحدقًّا   َوَجاِنْب ِلَما َقْم يَ ْفَعُل النَّاُس ِعْنَم َةنْ  22
ا َوَْيُْنوَن ََنَْوُه  23   َويُوُةوَن ََنَْو الرَّْأِس َواألَْنِف بِاْلَيِم   يَ دُقوُةوَن تَ ْعِظيم 
َنا بِإَشارَة   24  إلَْيِه بِتَ ْعِظيم  َوَذا ِفْعُل ُةْعَتِمي   َوَهَذا ُسُجود  َواَنِْ
  ُُمَْتصٌّ فَ َوحِّْمُه ُتْسَعِم ِِبَا اهللُ    إََل َغْْيِ َذا ِةْن ُكلِّ أَنْ َواِعَها الَِّت  25
 َفَجانِْبُه َواْحَذْر َأْن َتَِيَء ِبَْوِئمِ  أَْو بَ ْعِضَها الشِّْرُك َقْم أََتى 25َوِف َصْرِفَها 26
  َعَلى َعْهِم نُوح  َوالنَِّبِّ ُُمَمَِّم  َوَهَذا الَِّذي ِفيِه اْْلُُصوَةُ  َقْم َجَرتْ  27

توحيم 
 الربوبي 

  ُةدِقرًّا بَِأنَّ اهلَل َأْكَمُل َسيِِّم    فَ َوحِّْمُه ِف أَفْ َعالِِه َجلَّ ذِْكرُهُ  28
  26ُهَو اْلَماِلُك الرَّزَّاُق فَاْسأَْلُه َواْجَتمِ    ُهَو اْْلَاِلُق اْلُمْحِيي اْلُمِميُت ُةَمب ِّر   29
   أَقَ رَّ وَلَْ ََيَْحْم ِِبَا ُكلُّ ُةْلِحمِ    إََل َغْْيِ َذا ِةْن ُكلِّ أَفْ َعالِِه الَِّت  30

توحيم 
األمساء 
 والصفات

  27َوال تَ َتَأوَّْْلَا َكَرْأِي اْلُمَفنِّمِ    َوَوحِّْمُه ِف َأمْسَائِِه َوِصَفاتِهِ  31
   َعَلى َعْرِشِه ِةْن فَ ْوِق َسْبع  ُمَُجَّمِ    فَ َتْشَهُم َأنَّ اهلَل َحقٌّ ِبَذاتِهِ  32
   َعِن اْْلَْلِق َحدقًّا قَ ْوُل ُكلِّ ُةَوحِّمِ    َعَلْيِه اْستَ َوى ِةْن َغْْيِ َكْيف  َوبَاِئن   33
   ِِبَا النَّصُّ ِةْن آي  َوِةْن قَ ْوِل َأَْحَمِ    َوأَنَّ ِصَفاِت اهلِل َحقٌّ َكَما أََتى 34
 28َولَْيَسْت ََمَاز ا قَ ْوَل أَْهِل الت ََّرةُّمِ    ِبُكلِّ َةَعانِيَها َفَحقٌّ َحدِقيدَق    35
  مسَِيٌّ َوُقْل ال ُكْفَو هلِل تَ ْهَتِمي    فَ َلْيَس َكِمْثِل اهلِل َشْيء  َوال َلهُ  36

  إَلُه اْلَوَرى َحدقًّا بَ َغْْيِ تَ َردُِّد    َوَذا ُكلُُّه َةْعََن َشَهاِدِة أَنَّهُ  37 فصل
ِم    َفَحدقِّْق َْلَا َلْفظ ا َوَةْعَن  فَإن ََّها 38   لَِنْعَم الرََّجا يَوَم اللِّدَقا لِْلُمَوحِّ
   ِِبَا ُةْسَتدِقيم ا ِف الطَّرِيِق اْلُمَحمِّمِ   اْلُعْرَوُة اْلُوثْ دَقى َفُكْن ُةَتَمسِّك  ِهَي  39
ا ِف َواِحم  َوِلَواِحم   40 دِ     29َفُكْن َواِحم    تَ َعاََل َوال ُتْشرِْك ِبِه أَْو تُ َنمِّ

   َكَما قَاَلُه اأَلْعالُم ِةْن ُكلِّ ُةْهَتِمي   َوَةْن ََلْ يُ دَقيِّْمَها ِبُكلِّ ُشُروِطَها 41 الشروط
ا 42 دِ    فَ َلْيَس َعَلى نَ ْهِج الشَّرِيَعِ  َساِلك   30 َوَلِكْن َعَلى آرَاِء ُكلِّ ُةَلمِّ
َناِف  43

ُ
هِ  31فََأوَُّْلَا اْلِعْلُم امل   اْلَْْهِل ِإنَّ اْلَْْهَل لَْيَس ِبُْسِعمِ ِةَن    ِلِضمِّ

                                                           
 .أداؤها لغير هللا: صرفها  25
 .اطلب العطية منه: اجتد  26
 .بعد هذا البيت سقط أربعة أبيات من نسخة وليد 27
 يقصد الَعَمى 28
 .أجل واحد وهو هللا سبحانه أي تميزاً في عبادة واحدة ومن: لعل المعنى فكن واحداً  29
 .المخاصم اللجوج: الملدد  30
 .والمنافي( : ب)في  31
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ِبَْمُلوِْلَا يَ ْوة ا فَِباْلَْْهِل ُةْرَتِمي   فَ َلْو َكاَن َذا ِعْلم  َكِثْي ا َوَجاِهال   44
32  

هُ  33َوِةْن َشْرِطَها َوْهَو اْلدَقُبولُ  45   ُهَو الرَّدُّ فَافْ َهْم َذِلَك اْلدَقْيَم تَ ْرُشمِ    َوِضمُّ
   َوَردُّوُه َلمَّا َأْن َعَتوا ِف التََّمرُّدِ   َكَحاِل قُ َرْيش  ِحنَي َلَْ يَ دْقبَ ُلوا اْْلَُمى 46
َها اْلُمرَاَد َوأَن ََّها 47    َتُملُّ َعَلى تَ ْوِحيِمِه َوالت ََّفرُّدِ    َوَقْم َعِلُموا ِةن ْ
ُهُم فَ دَقاُلوا   48  فَاْعَلَمْن َذاَك تَ ْهَتِمي 34ِبُسورَِة َصاد    َكَما َقْم َأْخبَ َر اهللُ َعن ْ
  ِلُكلِّ ُةَوحِّمِ  َحالال  َوأَْغَناة ا   35َفَصاَرْت ِبِه أَْةَواُْلُْم َوِدَةاُؤُهمْ  49
هُ  50   36بِاْلَمْعُبوِد ِف ُكلِّ َةدْقِصمِ ُهَو الشِّْرُك    َوثَالِثُ َها اإلْخالُص فَاْعَلْم َوِضمُّ
 37 ِبُسورَِة تَ ْنزِيِل اْلِكَتاِب اْلُمَمجَّمِ    َكَما أََةَر اهللُ اْلَكرمُِي نَِبيَّهُ  51
   ُمُِبًّا ِلَما َدلَّْت َعَلْيِه ِةَن اْْلَِمي   َورَابُِعَها َشْرُط اْلَمَحبَِّ  فَ ْلَتُكنْ  52
دِ    اْلِعَباَدِة ُكلَِّهاَوإْخالُص أَنْ َواِع  53   38َكَذا الن َّْفُي لِلشِّْرِك اْلُمَفنِِّم َوالمَّ
َا 54 يِن َشْرط  فَ دَقيِّمِ    َوَةْن َكاَن َذا ُحبٍّ ِلَمْوالُه إَّنَّ    َُمَبَُّتُه لِلمِّ
َا 55 يِن ِديِن ُُمَمَّمِ    َوَةْن ال َفال َواْلُْبُّ هلِل إَّنَّ    يَِتمُّ ِبُبِّ المِّ
   َوَواِل الَِّذي َواالُه ِةْن ُكلِّ ُةْهَتِمي   فَ َعاِد الَِّذي َعاَدى ِلِميِن ُُمَمَّم   56
  َوالت َّدْقَوى وَأْكَمَل ُةْرِشِم إََل اهلِل    َوَأْحِبْب َرُسوَل اهلِل َأْكَمَل َةْن َدَعا 57
يِع اْلَوَرى َواْلَماِل ِةْن ُكلِّ أَتْ َلمِ    َأَحبَّ ِةَن اأَلْوالِد َوالن َّْفِس َبْل َوِةنْ  58   39َجَِ
  بِآبَائَِنا َواألُةََّهاِت فَ نَ ْفَتِمي   41َواْلَواِلَمْيِن ِكَلْيِهَما  40َوطَارِِفهِ  59
   َوأَْبِغْض لِبُ ْغِض اهلِل أَْهَل التََّمرُّدِ    َوَأْحِبْب ِْلُبِّ اهلِل َةْن َكاَن ُةْؤِةن ا 60
يُن إالَّ اْلُْبُّ َواْلبُ ْغُض َواْلَوال 61   ِةْن ُكلِّ َغاو  َوُةْعَتِمي 42َكَذاَك اْلبَ َرا  َوَةا المِّ
هُ  62    ُهَو الت َّْرُك لِْلَمْأُةوِر أَْو ِفْعُل ُةْفِسمِ    َوَخاِةُسَها فَااِلْندِقَياُد َوِضمُّ
يِعَه  63 دَقاُد َحدقًّا لِْلُحدُقوِق َجَِ ا َوتَ دْقَتِمي َوتَ ْعَمُل بِاْلَمْفُروضِ   فَ تَ ن ْ    َحْتم 

                                                           
 .وجاهل( : ب,أ)في  32
 .والتصحيح من نسخة وليد. وثانيها وهو القبول (: ب,أ)في 33
ابٌ  َوَعِجُبوا أَْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم َوَقالَ اْلَكافُِرونَ ﴿: اآليات التي أشار إليها هو قوله تعالى 34 أََجَعلَ اْْلَلَِهَة إِلًَها ( 2) َهَذا َساِحٌر َكذَّ

َما َسِمْعَنا بَِهَذا فِي اْلِملَِّة ( 4) َواْنَطلََق اْلَمََلُ ِمْنُهْم أَِن اْمُشوا َواْصبُِروا َعلَى آَلَِهتُِكْم إِنَّ َهَذا لََشْيٌء ُيَرادُ ( 5) َواِحًدا إِنَّ َهَذا لََشْيٌء ُعَجابٌ 

ا َيُذوقُوا َعَذابِ ( 1) إِْن َهَذا إَِّلَّ اْختََِلقٌ  اْْلَِخَرةِ  ْكُر ِمْن َبْينَِنا َبلْ ُهْم فِي َشكٍّ ِمْن ِذْكِري َبلْ لَمَّ  [ .2,1/سورة ص] ﴾أَُءْنِزلَ َعلَْيِه الذِّ
 .دماؤهم وأموالهم( ب,أ)في 35
 .هو الشرك بالمعبود من كل ملحد: في نسخة وليد  36
َ ُمْخلًِصا لَُه ﴿ : واآلية التي يشير إليها هي قوله تعالى , رة الزمر سورة تنزيل الكتاب هي سو 37

ا أَْنَزْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ َفاْعُبِد َّللاَّ إِنَّ

ينَ   [ .4/سورة الزمر] ﴾ الدِّ
د 38  .اللهو واللعب: الدَّ
 .القديم: أتلد  39
 .والدين كليهما ( : ب)في  40
 .أي الحديث المستفاد من مال ونحوه, خالف التالد : الطارف  41
 .البراء وهو في اإلصطالح ضد المواالة لإلخوة في اإليمان: البرا 42
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ُرُك َةا َقْم َحرََّم اهللُ طَاِئع   64    َوُةْسَتْسِلم ا هلِل بِاْلدَقْلِب تَ ْرُشمِ   َوتَ ت ْ
ا 65 دَقمِ    َفَمْن ََلْ َيُكْن هلِل بِاْلدَقْلِب ُةْسِلم     وَََلْ َيُك َطْوع ا بِاْلََْوارِِح يَ ن ْ
افَ َلْيَس  66 ا َةا أََتى ِةْن تَ َعبُّمِ    َعَلى نَ ْهِج الشَّرِيَعِ  َساِلك     َوإْن َخاَل ُرْشم 
هُ  67   يمِ مَّ ُمَُ  ميِ وِ دقَ لْ ا نِ يمِّ لا ِف كُّ شَّ لاُهَو    َوَساِدُسَها َوْهَو اْلَيدِقنُي َوِضمُّ
  َويَ ْعَلَم َأْن َقْم َجاَء يَوة ا ِبَْوِئمِ    َعَلى َرْفِض ِديِنهِ  43َوَةْن َشكَّ فَ ْلَيْبِكي 68
  44َفال بُمَّ ِفيَها بِاْلَيدِقنِي اْلُمَؤيِّمِ    َويَ ْعَلَم َأنَّ الشَّكَّ يَ ْنِفي يدَِقينَ َها 69
  َعِن السَّيِِّم اْلَمْعُصوِم َأْكَمِل ُةْرِشِم    ِِبَا قَ ْلُبُه ُةْستَ ْيدِقن ا َجاَء ذِْكرُهُ  70
َفُع اْلَمْرَء الشََّهاَدُة فَاْعَلَمنْ َوال  71    إَذا ََلْ َيُكْن ُةْستَ ْيدِقن ا َذا ََتَرُّدِ     تَ ن ْ
هِ  72 اِعي إََل ُكلِّ ُةْفِسمِ     َوَسابُِعَها الصِّْمُق اْلُمَناِف ِلِضمِّ    ِةَن اْلَكِذِب المَّ
   َعاِةال  بِاْلُمدْقَتَضى فَ ْهَو ُةْهَتِميَْلَا     َوَعاِرُف َةْعَناَها إَذا َكاَن قَاِبال   73
يِن ََلْ يَ َتبَ لَّمِ    َوطَاَبَق ِفيَها قَ ْلُبُه لَِلَسانِهِ  74    َوَعْن َواِجَباِت المِّ
يُعُها 75    بدَِقائِِلَها يَ ْوة ا فَ َلْيَس َعَلى اْْلَِمي  َوَةْن ََلْ تَ دُقْم َهِذي الشُُّروُط َجَِ

َا 45ََتَّ َهَذاإَذا  76 النواقض   َحدِقيدَقُتُه اإلْسالُم فَاْعَلْمُه تَ ْرُشمِ     َواْستَ دَقرَّ فَإَّنَّ
دِ    َوإنَّ َلُه فَاْحَذْر ُهِميَت نَ َواِقض ا 78 َها نَاِقض ا فَ ْلُيَجمِّ    َفَمْن َجاَء ِةن ْ
 47 السَّْمَحاِء فَ ْلَيَتَشهَّمِ َعِن  46َوزَاغَ    فَ دَقْم نَ دَقَض اإلْسالَم َواْرَتمَّ َواْعَتَمى 79
  َكَذْبح  ِلَغْْيِ اْلَواِحِم اْلُمتَ َفرِّدِ    48َفِمْن َذاَك ِشْرك  ِف اْلِعَباَدِة نَاِقض   80
هِ  81    َولِْلِجنِّ ِفْعَل اْلُمْشرِِك اْلُمَتَمرِّدِ    َكَمَن َكاَن يَ ْغُمو لِْلدِقَباِب ِبَذِبِْ
َنهُ َوِجاِعِل بَ نْيَ  82   َوَساِئَط يَْمُعوُهْم فَ َلْيَس ِبُْهَتِمي   اهلِل بَ ْغي ا َوبَ ي ْ
ُهْم بِاْْلُُضوِع َشَفاَع    83    49إََل اهلِل َوالزُّْلَفى َلَمْيِه َوََيَْتِمي   َوَيْطُلُب ِةن ْ
  تَ َردُّدِ  َوَةْن َكاَن ِف َتْكِفْيِِه َذا   َوثَالِثُ َها َةْن َلَْ يَُكفِّْر ِلَكاِفر   84
ا َةْذَهَب اْلُكْفِر َوالرََّدى  85 َوَذا ُكلُُّه ُكْفر  بِإَْجَاِع َةْن ُهِمي  َوَصحََّح َعْمم 

50   

                                                           
 .وأثبت الياء ضرورة :الصواب فليبك  43
 .باليقين المؤكد: في نسخة وليد  44
 .إذا صح هذا: في نسخة وليد  45
 .مال عن القصد : زاغ  46
 .ليقل أشهد أن ال إله إال هللا يجدد بها إيمانه: فليتشهد  47
الشرك في عبادة هللا قال : يت يبدأ الشاعر بنظم نواقض اإلسالم التي ذكرها الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأولها كما ورد في هذا الب 48

َ ََّل َيْغفُِر أَْن ُيْشَرَك بِِه َوَيْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن َيَشاءُ ﴿ : هللا تعالى 
َم ﴿ وقوله  [ 774,22/سورة النساء] ﴾ إِنَّ َّللاَّ ِ َفَقْد َحرَّ َمْن ُيْشِرْك بِاَّللَّ

اُر َومَ  َة َوَمأَْواهُ النَّ ُ َعلَْيِه اْلَجنَّ
الِِميَن ِمْن أَْنَصار  َّللاَّ مجموعة )ومنه الذبح لغير هللا كمن يذبح للجن أو للقبر [ 14/سورة المائدة] ﴾ا لِلظَّ

 ( .41التوحيد ص 
 ( .41مجموعة التوحيد ص )من جعل بينه وبين هللا وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعاً : الثاني  49
 ( .41مجموعة التوحيد ص )ر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر من لم يكف  : الثالث  50
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  اْْلَاِدي َوَأْكَمِل ُةْرِشمِ ِسَوى اْلُمْصطََفى    اَورَابُِعَها فَاإِلْعِتدَقاُد بَِأنَّ ةَ  86
يِعَهاأَلْحَسُن ُحْكم ا ِف األُُةوِر  87    51َوَأْكَمُل ِةْن َهْمِي النَِّبِّ ُُمَمَّمِ    َجَِ
 53َعَلى َهْمِيِهْم ِةْن ُكلِّ بَاغ  َوُةْعَتِمي   َوالَِّذي 52َكَحاَلِ  َكْعب  َواْبِن َأْخَطبَ  88
ا بِأَنَّهُ  89    ُةْرِشمِ َأََتُّ َوأَْوََف ِةْن َهِمي َخْْيِ    َكَمْن َوَضُعوا اْلدَقانُوَن َزْعم 
   اْلدَقانُوِن َزْجر  ِلُمْفِسمِ  َوباْلَماِل ِف    َفِفي الشَّرِْع قَ ْتل  بِاْلُُْموِد َوَغْْيَِها 90
  اْلَْمِ ال  54ََنَاة  ِةَن اْلدَقْتِل اْلُمَزبَّرِ    َوبِاْْلَْبِس ِف قَانُوِِنِْم َواْفِتَائِِهمْ  91
   َلدَقْم َعَزَلْت ُحْكَم اْلِكَتاِب اْلُمَمجَّمِ    َوَةا رََأتْ فَ َتبًّا َْلَاتِيَك اْلُعدُقوِل  92
   َوَأْصَحابِِه ِةْن ُكلِّ َهاد  َوُةْهَتِمي   َوَقْم َفَسَخْت ُحْكَم الرَُّسوِل ُُمَمَّم   93
  َسيِّمِ ِلَشْيء  أََتى ِةْن َهْمِي َأْكَمِل    َوَخاِةُسَها يَا َصاِح َةْن َكاَن ُةْبِغض ا 94
ا َوإْن َكاَن َعاِةال   95 دِ  بُ ْغض   ِبَا ُهَو َذا   فَ دَقْم َصاَر ُةْرَتمًّ    َلُه فَ ْلُيَجمِّ
  56َنصٌّ ذِْكرُُه ِف ُُمَمَّمِ َوَقْم َجاَء    55َوَذِلَك بِاإلَْجَاِع ِةْن ُكلِّ ُةْهَتم   96
يِن َهازِئ ا   97   57َوَلْو بِِعدَقاِب اْلَواِحِم اْلُمتَ َفرِّدِ    َوَساِدُسَها َةْن َكاَن بِالمِّ
   َعَلى َحَذر  ِةْن َذِلَك اْلدِقيِل تَ ْرُشمِ    َوُحْسِن ثَ َواِب اهلِل لِْلَعْبِم فَ ْلَتُكنْ  98
دِ    58َوَقْم َجاَء َنصٌّ ِف بَ رَاَءَة ذِْكرُه 99   فَ رَاِجْعُه ِفيَها ِعْنَم ذِْكِر الت ََّهمُّ

  59َكَذِلَك َراض  ِفْعَلُه َلَْ يُ َفنِّمِ    َوَسابُِعَها َةْن َكاَن لِلسِّْحِر فَاِعال   100
  بَِتْكِفْيِِه فَاْطُلْبُه ِةْن َذاَك تَ ْهَتِمي   60َوِف ُسورَِة الزَّْهرَاِء َنصٌّ ُةَصرِّح   102
  ُحْكَم َهَذا اْلُمْعَتِمي اْلُمَتَمرِّدِ  َأِخي فَاْعَلَمنْ  61َوِةْنُه َلَعْمرِي الصَّْرُف َواْلَعْطفُ  103
 يُ َعاُن ِِبَا اْلُكفَّاُر ِةْن ُكلِّ ُةْلِحمِ    الَِّت  62َوثَاِةنُ َها َوْهَي اْلُمظَاَهَرةُ  104

                                                           
كالذين يفضلون حكم الطواغيت على , أو أن حكم غيره أحسن من حكمه , من اعتقد أن غير هدي النبي أكمل من هديه : الرابع  51

 (41مجموعة التوحيد ص . )حكمه فهو كافر 
, وأصحابه وأكثر من هجو النبي , كانت أمه من بني النضير فدان باليهودية , ر جاهلي شاع( : هـ  3ـ )... كعب بن األشرف  52

جاهلي من ( هـ  5ـ )... وُحيِّي بن أخطب  4ط  28ـ  4/17عن األعالم , وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم وأمر النبي بقتله فقتلوه 

 .4ط  4/337فأسروه يوم قريظة ثم قتلوه عن األعالم , ن أدرك اإلسالم و آذى المسلمي, بني النضير من األشداء العتاة 
 .غاو ومعتدي وبعد هذا خمسة أبيات ال توجد في نسخة وليد: وفي نسخة وليد  53
 .المكتوب في مصادر الشريعة: رماه بها والمزبَّر : وزبره بالحجارة , غير واضحة ( : ا)وفي : المزير ( ب)في  54
 .  (41مجموعة التوحيد ص )ولو عمل به فقد كفر eمن أبغض شيئاً مما جاء به الرسول  :الخامس  55
ُ َفأَْحَبَط أَْعَمالَُهْم ( 2)َوالَِّذيَن َكَفُروا َفَتْعًسا لَُهْم َوأََضلَّ أَْعَمالَُهْم ﴿: قال سبحانه في سورة محمد  56

هُْم َكِرُهوا َما أَْنَزلَ َّللاَّ  ﴾ َذلَِك بِأَنَّ

 [.7,  2/محمدسورة ]
من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله : " قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن . يعاقب ( : ب)في  57

ِ َوآََياتِِه َوَرُسولِِه ُكْنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن تعالى ﴿  (.مجموعة التوحيد[ )44,  45/سورة التوبة]﴾ ََّل َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِيَمانُِكمْ ( 45)قُلْ أَبِاَّللَّ
 .النص الذي في براءة هو اآليات المذكورة آنفاً  58
َما ﴿:والدليل قوله تعالى , فمن فعله أو رضي به كفر , ومنه الصرف والعطف , السحر : السابع  59 َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أََحد  َحتَّى َيقُوََّل إِنَّ

 (.41مجموعة التوحيد ص [ )784/سورة البقرة] ﴾ ْكفُرْ َنْحُن فِْتَنٌة َفََل تَ 
 .من سورة البقرة المذكورة آنفاً  784مصرحي النص الوارد في سورة الزهراء هو اآلية ( ب)في  60
 .والعطف بعكسه, صد الزوج عن زوجه : الصرف  61
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مْ  105    ِعَياذ ا ِبَك اللَُّهمَّ ِةْن ُكلِّ ُةْفِسمِ    َعَلى اْلُمْسِلِمنَي الطَّائِِعنَي ِلَرِبِِّ
  َوِةْنُه ِبال َشكٍّ بِِه أَْو تَ َردُّدِ    َكاِفر ا فَ ْهَو ِةثْ ُلهُ   63َوَةْن يَ تَ َوَلَّ  106
   َوَجاَء َعِن اْْلَاِدي النَِّبِّ ُُمَمَّمِ    َكَما قَاَلُه الرََّْحَُن َجلَّ َجاللُهُ  107
  بِاْلُكْفِر ُةْرَتِميَوَصاِحُبُه ال َشكَّ    َوتَاِسُعَها َوْهَو اْعِتدَقاد  ُةَضلِّل   108
   َعَلْيِه ات َِّباُع اْلُمْصَطَفى َخْْيِ ُةْرِشمِ    َكُمْعَتدِقم  َأْن لَْيَس َحدقًّا َوَواِجَبا   109
   َيَسْعُه اْْلُُروُج َعْن َشرِيَعِ  َأَْحَمِ    َفَمْن يَ ْعَتدِقْم َهَذا الضَّالَل َوأَنَّهُ  110
    64َكَصاِحِب ُةوَسى َحْيُث ََلْ يَ تَ دَقيَّمِ    َكَما َكاَن َهَذا ِف َشرِيَعِ  َةْن َخال 111
  َوُةوَسى َكِليُم اهلِل فَافْ َهْم ِلْمدَقِصمِ  65ُهَو اْلَِْضُر اْلَمْخُصوُص ِف اْلَكْهِف ذِْكرُهُ  112
  66أَْهِل اإِلَتَِّاِد اْلُمَفنَّمِ َةَشاِيُخ    َوَهَذا اْعِتدَقاد  لِْلَمالِحَمِة اأُلََل  113
دِ  67اْبَن ُرْشم  َأْلَِْفيمِ ُيَسمَّى    َكَنْحِو اْبِن ِسيَنا َواْبِن َسْبِعنَي َوالَِّذي 114   اْلُمَلمِّ
  َوَةْن َضاَهاُهُم ِف التََّمرُّدِ  68اْلُفُصوصِ    (م)َوثَ ْور  َكِبْي  ِف الضَّالَلِ  َصاِحب 115
   يَ ُروُح بِِه ِف النَّاِس يَ ْوة ا َويَ ْغَتِمي   َوإيَّاَك َأْن َتْصَغى لدَِقْول  ُةَفنَّم   116
   ِةَن اْلَْْهِل بِاْلُكفَّاِر أَقْ َواُل ُةْعَتِمي   أُنَاس  َذُوو ِعْلم  َوَلِكْن َدَهاُهمُ  117
يِن َوْهَو ُُمِيُتهُ  118    َوَأْكَفُر َخْلِق اهلِل ِةْن ُكلِّ ُةْلِحمِ    يَ دُقوُلوَن ُُمِْيي المِّ
   فَ َتبًّا َلُه ِةْن زَاِئغ  ِذي ََتَرُّدِ    َوِةْن ِقيِلِهْم َةْن َكاَن بِاهلِل َعارِف ا 119
  فَ َلْيَس ِبُْهَتِمي 69َفَمْن ََلْ يُ َعلَّْمهُ    َوَعاِشرَُها اإلْعرَاُض َعْن ِديِن َرب َِّنا 120
ْهِر َعاِةال   َوَةنْ  121   بِِه فَ ْهَو ِف ُكْفرَانِِه ُذو تَ َعمُِّم    ََلْ َيُكْن يَ ْوة ا ِةَن المَّ

                                                                                                                                                                                     
والدليل قوله تعالى : هم على المسلمين ثم قال مظاهرة المشركين ومعاونت: ذكر الشيخ عبدالرحمن رحمه هللا . الظاهرة ( : ب)في  62

الِِمينَ ﴿:  َ ََّل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ
ُه ِمْنهُْم إِنَّ َّللاَّ  (.42مجموعة التوحيد ص [ )57/سورة المائدة] ﴾ َوَمْن َيَتَولَّهُْم ِمْنُكْم َفإِنَّ

 .أثبت حرف العلة في يتولى لضرورة الوزن  63
عه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السالم فهو كافر من اعتقد أن بعض الناس يس 64

 (.42مجموعة التوحيد ص )
 . 24,  48قصة موسى والخضر عليهما السالم وردت في سورة الكهف اآلية  65
 .االتحاد المعتد : في نسخة وليد  66
, ومن القائلين بوحدة الوجود , من زهاد الفالسفة ( هـ447ـ 473)بن إبراهيم  عبدالحق: وابن سبعين . والحفيد : في نسخة وليد  67

( 575ـ 548)وابن رشد محمد بن أحمد  4ط  2/57وكفره كثير من الناس له مريدون وأتباع يعرفون بالسبعينية عن األعالم 

واتهمه , وصنف نحو خمسين كتاباً , ثيرة الفيلسوف من أهل قرطبة عني بكالم أرسطو وترجمته إلى العربية وزاد عليه زيادات ك
المخاصم الشديد : الملدد  4ط 473ـ4/474عن األعالم . خصومة بالزندقة واإللحاد يلقب بابن رشد الحفيد تمييزاً له عن جده

 .الخصومة
و . كبير وشيخ : هو محيي الدين ابن عربي المفكر الصوفي المعروف وفي نسخة وليد ( فصوص الحكم)صاحب كتاب الفصوص  68

وبعد هذا أربعة أبيات . ولكل ضاللة شيخ , إن للذبان شيوخاً : عند طبع الديوان شح عليه بكلمة شيخ وجعله ثوراً قال أبو عبدالرحمن 
  .لم ترد في نسخة وليد

 ﴿: ناقض اإلسالم والدليل قوله تعالى  وال يستقيم الوزن واإلعراض عن دين هللا ال يتعلمه وال يعمل به. فمن لم يتعلمه ( : ب)في  69

ا ِمَن اْلُمْجِرِميَن ُمْنَتقُِمونَ  ِه ُثمَّ أَْعَرَض َعْنَها إِنَّ َر بِآََياِت َربِّ ْن ُذكِّ و ال فرق في جميع هذه النواقض [ 44/سورة السجدة] ﴾ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

وأكثر ما يكون وقوعاً فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على  وكلها من أعظم ما يكون خطراً , بين الهازل والجاد إال المكره 
 (.42مجموعة التوحيد ص )نفسه نعوذ باهلل من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى هللا على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم 
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  إَذا ُرْةَت َأْن تَ ْنُجْو َولِْلَحقِّ تَ ْهَتِمي    َوال فَ ْرَق ِف َهِذي الن ََّواِقِض ُكلَِّها 122
 71  ُهَناِلَك بِالشَّْرِط اأَلْطَيِم اْلُمؤَكَّمِ   إْن َكاَن َقْم أََتى 70ِسَوى اْلُمْكرَِه اْلَمْضُهودِ  123
يع ا لِتَ ْهَتِمي    َوَحاِذْر َهَماَك اهللُ ِةْن ُكلِّ نَاِقض   124 َها َجَِ    ِسَواَها َوَجانِب ْ

  72َوَسْل َربََّك التَّْثِبيَت َأيَّ ُةَوحِّمِ    وَُكْن بَاِذال  لِْلِجمِّ َواْلُْْهِم طَالَِبا   125 اْلتام
  َلَعلََّك َأْن تَ ْنُجَو ِةَن النَّاِر ِف َغِم    َوإيَّاُه فَاْرَغْب ِف اْلَِْمايَِ  لِْلُهَمى 126
  73َوَةا َوَخَمْت ُقود  ِبَْور  ُةَعبَّمِ   َوَصلِّ إْلَِي َةا تَأَلََّق بَارِق   127
  َصْوُت اْلُمَغرِّدِ  75الصََّبا أَْو َشاقَ  َنِسيمُ   إََل اْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق َوَةا َسَرى  74تَ ُؤمُّ  128
  79ِف َعَوال  َوُوهَّمِ  78َوَةا انْ َهلَّ َصْوب   77طَاِفح   76َوَةا الَح ََنْم  ِف ُدَجى اللَّْيلِ  129
   َوَأْكَرِم َخْلِق اهلِل طُرًّا َوَأْجَودِ   َعَلى السَّيِِّم اْلَمْعُصوِم أَْفَضِل ُةْرَسل   130
  ِف الرََّواِح َوِف اْلَغمِ  80َصالة  َدَواة ا   َوآل  َوَأْصَحاب  َوَةْن َكاَن تَاِبَعا   131

 
 
ْت َوهلِل اْلَحْمُد َوالِْمن ةُ   تَم 
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