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 املنت

ْْحَِن  ِحيمِ بِْسِم اهللِ الرَّ  الرَّ

ْنَيا َواآلِخَرةِ  َعَلَك ُمَباَرًكا َأْينَََم ، َأْسَأُل اهللَ اْلَكِريَم َربَّ اْلَعْرِش اْلَعظِيِم َأْن َيَتَوالَك ِِف الدُّ َوَأْن ََيْ

، َوإَِذا أَذنَب اْسَتْغَفرَ  َعَلَك ِِمَّْن إَِذا ُأْعطَِي َشَكَر، َوإَِذا اْبُتِِلَ َصََبَ  ُكنَْت، َوَأْن ََيْ
ِ
؛ َفإِنَّ َهُؤالء

َعاَدةِ   .الثَّالُث ُعنَْواُن السَّ

 حالشر

 التي أّلفها شيُخ اإلسالم حممد بن عبد الوّهاب رْحه اهلل القواعد األربعهذه 

من أجل احلاجة إليها لتكون ِف  ثالثة األصول وهي رسالة مستقّلة، ولكنها ُتطَبع مع

 .متناَول أيدي طلبة العلم

مجع قاعدة، والقاعدة هي: األصل الذي يتفّرع عنه مسائُل كثرية أو فروٌع  :والقواعد

  .كثرية

ومضمون هذه القواعد األربع التي ذكرها الشيخ رْحه اهلل: معرفة التوحيد ومعرفة 

   .الرشك

وما هي القاعدة ِف التوحيد؟ وما هي القاعدة ِِف الرشك؟ ألّن كثرًيا من الناس يتخّبطون 

رين، يتخّبطون ِف معنى التوحيد ما هو؟ ويتخّبطون ِف معنى الرشك، كلٌّ ِف هذين األم

   .يفّّسمها عىل حَسب هواه

ولكن الواجب: أننّا نرجع ِف تقعيدنا إىل الكتاب والسنّة، ليكون هذا التقعيد تقعيًدا 
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، السّيَم ِف هذين األمرين - ملسو هيلع هللا ىلص -صحيحـًا سليمـًا مأخوًذا من كتاب اهلل وسنّة رسوله 

  .العظيمني: التوحيد والرشك

ْ يذكر هذه القواعد من عنده أو ِمْن فكره كَم يفعل ذلك كثرٌي من  والشيخ رْحه اهلل ََل

  .وسريته - ملسو هيلع هللا ىلص - املتخبِّطني، وإنَم أخذ هذه القواعد من كتاب اهلل ومن سنّة رسول اهلل

عرفت هذه القواعد وفهمتها سُهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث اهلل به  فإذا

ومعرفة الرشك الذي حّذر اهلل منه وبنّي خطره ورضره ِف الدنيا  رسله وأنزل به كتبه،

  .واآلخرة

ا، وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصالة والزكاة والعبادات وسائر  وهذا أمٌر مهّم جدًّ

األمور الدينّية، ألن هذا هو األمر األّويل واألساس، ألّن الصالة والزكاة واحلج وغريها 

إذا َل ُتبَن عىل أصل العقيدة الصحيحة، وهي التوحيد اخلالص هلل من العبادات ال تصّح 

  .عّز وجل

مة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم، والتنبيه عىل  وقد قّدم رْحه اهلل هلذه القواعد األربع بِمقدِّ

اهلل العظيم رّب العرش الكريم  أن يتوالّك ِف الدنيا  أسأل ))ما سيقوله، حيث قال: 

 ،واآلخرة، وأن َيعلك مباَركـًا أينَم كنت، وأن َيعلك ِمّن إذا ُأعطي شكر، وإذا ابُتِل صَب

  ((. وإذا أذنب استغفر، فإّن هذه الثالث هي عنوان السعادة

م يتعّلم عقيدته يريد مقّدمة عظيمة، فيها دعاٌء من الشيخ رْحه اهلل لكّل طالِب عل هذه

بذلك احلق، ويريد بذلك جتنُّب الضالل والرشك، فإنه َحِريٌّ بأن يتواله اهلل ِف الدنيا 
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 .واآلخرة

ا واآلخرة فإنه ال سبيل إىل املكاره أن تصل إليه، ال ِف دينه وال ِف توالّه اهلل ِف الدني وإذا

ُلََمِت إىَِل النُّوِر ا﴿ دنياه، قال تعاىل:  َن الظُّ ِذيَن آَمنُوا ُُيِْرُجُهم مِّ ِذينَ  ۖ  هللَُّ َويِلُّ الَّ  َكَفُروا َوالَّ

ظلَمت الرشك -أخرجك من الّظلَمت فإذا توالّك اهلل  [، ٢٥٧  ] البقرة:﴾  الطَّاُغوُت  َأْولَِياُؤُهمُ 

لَِك بَِأنَّ إىل نور اإليَمن والعـلم النافع والعمل الصالح،  -واإلحلاد كوكوالكفر والشُّ  ﴿ َذَٰ

ِذيَن آَمنُوا َوَأنَّ اْلَكافِِريَن اَل َمْوىَلَٰ هَلُْم ﴾   [.١١] حممد : اهللََّ َمْوىَل الَّ

توالّك اهلل برعايته وبتوفيقه وهدايته ِف الدنيا وِف اآلخرة؛ فإّنك تسعد سعادة ال شقاء  فإذا

بعدها أبًدا، ِف الدنيا يتوالّك باهلداية والتوفيق والسري عىل املنهج السليم، وِف اآلخرة 

ًدا فيها ال خوف وال مرض وال شقاء وال كََب وال  يتوالّك بأن ُيدخلك جنّته خالًدا خملَّ

  .اِره، هذه َوالية اهلل لعبده املؤمن ِف الدنيا واآلخرةمك

إذا جعلك اهلل مباركـًا أينَم كنت فهذا هو غاية  " وأن َيعلك مباَركـًا أينَم كنت" : قال

املطالب، َيعل اهلل الَبكة ِف عمرك، وَيعل الَبكة ِف رزقك، وَيعل الَبكة ِف علمك، 

ذرّيتك، أينَم كنت تصاحبك الَبكة، أينَم  وَيعل الَبكة ِف عملك، وَيعل الَبكة ِف

  .توّجهت، وهذا خرٌي عظيم، وفضٌل من اهلل سبحانه وتعاىل

خالف الذي إذا ُأعطي كفر النعمة وبطِرها، فإّن  " وأن َيعلك ِمّن إذا ُأعطَي شكر" : قال

كثرًيا من الناس إذا ُأعطوا النعمة كَفروها وأنكروها، ورصفوها ِف غري طاعة اهلل عّز وجل، 

ُكْم َلِئن َشَكْرُتْم فصارْت سببـًا لشقاوهتم، أما َمن يشُكر فإّن اهلل يزيده:  َن َربُّ ﴿ َوإِْذ َتَأذَّ
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 .[ ٧ ] إبراهيم: ﴾ أَلَِزيَدنَُّكمْ 

يزيد الّشاكرين من فضله وإحسانه. فإذا أرّدت املزيد من النعم فاشكر  -جل وعال- واهلل

 .اهلل عّز وجل، وإذا أردّت زوال النعم فاكُفرها

يبتِل العباد، يبتليهم باملصائب، يبتليهم باملكاِره،  -جل وعال-اهلل  " وإذا ابُتِل صَب" : قال

فيحتاجون إىل الصَب وعدم اليأس وعدم القنوط يبتليهم باألعداء من الكّفار واملنافقني، 

من رْحة اهلل، ويثُبتون عىل دينهم، وال يتزحزحون مع الِفَتن، أو يستسلمون للفتن، بل 

عىل دينهم، ويصَبون عىل ما يقاسون من األتعاب ِف سبيلها، بخالف الذي إذا  تونيثبُ 

د ابتالء إىل ابتالء ومصائب إىل ابُتِل جِزع وتسّخط وقنِط من رْحة اهلل عّز وجل فهذا ُيزا

إّن اهلل إذا أحّب قومـًا ابتالهم، فمن ريض فله الرىض ومن سخط  )):  ملسو هيلع هللا ىلصمصائب، قال 

 ((. فعليه السخط

يقون، وابُتِل  ابُتِل الرسل، وابُتِل، ثلوأعظم الناس بالًء: األنبياء، ثم األمثل فاألم الصدِّ

 .املؤمنون، لكنهم صَبوا، أما املنافِق فقد قال اهلل اهلل الشهداء، وابُتِل عباد

 ۖ  َفإِْن َأَصاَبُه َخرْيٌ اْطَمَأنَّ بِِه  -: طرف يعني -ِمَن النَّاِس َمن َيْعُبُد اهللََّ َعىَلَٰ َحْرٍف و ﴿فيه: 

ْنَيا َخِّسَ  َوْجِههِ  َعىَلَٰ  انَقَلَب  فِْتنَةٌ  َأَصاَبْتهُ  َوإِنْ  لَِك  ۖ   َواآْلِخَرةَ  الدُّ انُ  ُهوَ  َذَٰ  ] ﴾امْلُبنُِي  اخْلُّْسَ

 .[ ١١احلج:

فالدنيا ليست دائمـًا نعيمـًا وَتَرفـًا وَملّذات وُُسوًرا ونرًصا، ليست دائمـًا هكذا، اهلل 

يداِوهلا بني العباد، الصحابة أفضل األمة ماذا جرى عليهم من االبتالء واالمتحان؟، قال 
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اُم ُنَداوِ  ﴿تعاىل:  ِن العبُد نفسه أنه إذا ابُتِل  ،[ ١٤٠] آل عمران: ﴾ هُلَا َبنْيَ النَّاسِ َوتِْلَك اأْلَيَّ فْلُيَوطِّ

فإّن هذا ليس خاصـًّا به، فهذا سبق ألولياء اهلل، فيوطِّن نفسه ويصَِب وينتظر الفرج من اهلل 

 تعاىل، والعاِقبة للمّتقني.

أّما الذي إذا أذنب ال يستغفر ويستزيد من الذنوب فهذا شقي  " وإذا أذنب استغفر" قال: 

ِذيَن إَِذا َفَعُلوا  ﴿، لكن العبد املؤمن كّلَم صدر منه ذنب بادر بالتوبة -والعياذ باهلل- َوالَّ

ُنوَب إاِلَّ اهللَِّفُر َفاْسَتْغَفُروا لُِذُنوِِبِْم َوَمن َيغْ  وا َأنُفَسُهْم َذَكُروا اهللََّفاِحَشًة َأْو َظَلمُ  آل  ] ﴾ الذُّ

وَء بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمن َقِريٍب  ﴿ [، ١٣٥عمران: ِذيَن َيْعَمُلوَن السُّ ََم التَّْوَبُة َعىَل اهللَِّ لِلَّ  ] ﴾ إِنَّ

واجلَهالة ليس معناها عدم العلم، ألن اجلاهل ال يؤاَخذ، لكن اجلهالة هنا هي [،  ١٧النساء:

ضّد احِلْلم، فكّل َمْن عىص اهلل فهو جاهل بمعنى ناقص احِلْلم، وناقص العقلّية، وناقص 

اإلنسانّية، وقد يكون عاملـًا لكنه جاهل من ناحية أخرى، من ناحية أنه ليس عنده ِحلم وال 

يعني: كّلَم أذنبوا استغفروا، ما هناك أحد  ﴾ ﴿ ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمن َقِريٍب  ثبات ِف األمور:

معصوم من الذنوب، ولكن احلمد هلل أّن اهلل فتح باب التوبة، فعىل العبد إذا أذنب أن ُيباِدر 

 بالتوبة، لكن إذا َل يتب وَل يستغفر فهذه عالمُة الشقاء. 

 ويقول له: ليس لك توبة.وقد يقنط من رْحة اهلل ويأتيه الشيطان 

هذه األمور الثالث: إذا ُأعطي شكر، وإذا اْبُتِل صَب، وإذا أذنب استغفر هي عنوان 

 فإّنه شقّي. -أو من بعضها-السعادة، َمن ُوفِّق هلا نال السعادة، ومن ُحِرم منها 
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 املنت

ُة إِ - َأْرَشَدَك اهللُ لَِطاَعتِهِ  -فاْعَلْم  يَن،  ْبَراِهيَم: َأْن َتْعُبَد اهللَ: َأنَّ احْلَنِيِفيََّة ِملَّ َوْحَدُه خُمْلًِصا َلُه الدِّ

نَّ َواإِلنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن ﴾ -َتَعاىَل  –َكََم َقاَل    [.٥٦]الذاريات: : ﴿ َوَما َخَلْقُت اجْلِ

 حالشر

هذا دعاء من الشيخ رْحه اهلل، وهكذا ينبغي للمعلم أن يدعو  " اعلم أرشدك اهلل "

 للمتعلم.

 وطاعة اهلل معناها: امتثال أوامره واجتناب نواهيه.

﴿ ُثمَّ أمر نبّينا باّتباع مّلة إبراهيم، قال تعاىل:  -جّل وعال-اهلل  " أن احلنيفّية ملة إبراهيم"  

َة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا  بِْع ِملَّ كنَِي  ِمنَ  َكانَ  َوَما ۖ  َأْوَحْينَا إَِلْيَك َأِن اتَّ  .[ ١٢٣] النحل: ﴾امْلُرْشِ

، واحلنيف هو: املقبِل عىل اهلل -عليه الصالة والسالم-: ملة احلنيف وهو إبراهيم احلنيفّية

املعِرض عَّم سواه، هذا هو احلنيف: املقبِل عىل اهلل بقلبه وأعَمله ونّياته ومقاِصده كّلها هلل، 

يِن ِمْن َحَرٍج  ﴿ َوَمااملعِرض عَّم سواه، واهلل أمرنا باّتباع مّلة إبراهيم:   َجَعَل َعَلْيُكْم ِِف الدِّ

َة َأبِيُكْم إِْبَراِهيمَ  لَّ  .[ ٧٨] احلج: ﴾ مِّ

فقط،  " أن تعبد اهلل" هذه احلنيفّية، ما قال:  " أن تعبد اهلل خملصـًا له الدين" وملة إبراهيم: 

يعني: وجتتنب الرشك، ألّن العبادة إذا خالطها الرشك بطلْت،  " خملصـًا له الدين" بل قال: 

 فال تكون عبادة إالّ إذا كانت سامَلًة من الرشك األكَب واألصغر. 

يَن ُحنََفاَء ﴾وَ  ﴿كَم قال تعاىل:  مجيع:  ،[ ٥] البينة:  َما ُأِمُروا إاِلَّ لَِيْعُبُدوا اهللََّ خُمْلِِصنَي َلُه الدِّ
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 . - عّز وجل -حنيف، وهو: املخلِص هلل 

نَّ َواإِلنَس إاِلَّ : - تعاىل – كَم قال "وهذه العبادة أمر اهلل ِبا مجيع اخلْلق  ﴿ َوَما َخَلْقُت اجْلِ

ومعنى يعبدون: ُيْفِردوين بالعبادة، فاحلكمة من خلق اخللق:  ،" [٥٦]الذاريات: لَِيْعُبُدوِن ﴾ 

أهنم يعبدون اهلل عّز وجل خملِصني له الدين، منهم من امتثل ومنهم من َل يمتثل، لكن 

احلكمة من خلقهم هي هذه، فالذي يعُبد غرَي اهلل خمالِف للحكمة من خلق اخللق، وخمالِف 

 لألمر والرشع. 

 جّل وعال -ياء الذين جاءوا من بعده، فكّلهم من ذرّيته، وهلذا قال وإبراهيم هو: أبو األنب

َة َواْلكَِتاَب ﴾:  - تِِهََم النُُّبوَّ يَّ حفيد -فكلهم من بني إُسائيل  ،[ ٢٦] احلديد: ﴿ َوَجَعْلنَا ِِف ُذرِّ

فإنه من ذرّية إسَمعيل، فكّل األنبياء من أبناء إبراهيم  ملسو هيلع هللا ىلص، إال حممًدا -إبراهيم عليه السالم

 ، تكريمـًا له.-والسالم ةعليه الصال-

 [ ١٢٤] البقرة: ﴿ َقاَل إيِنِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما ﴾ - يعني: قدوة -اهلل إمامـًا للنّاس  وجعله

ًة ﴾إِْبَراِهيَم كَ ﴿ إِنَّ يعني: قدوة،   يعني: إمامـًا ُيقتدى به. ، [ ١٢٠] النحل: اَن ُأمَّ

نَّ َواإِلنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن : - َتَعاىَل  – َكََم َقاَل  "أمـر اهلل مجيع اخللق،  وبذلك ﴿ َوَما َخَلْقُت اجْلِ

فإبراهيم دعا الناس إىل عبادة اهلل عّز وجل كغريه من النبّيني، كّل األنبياء  ،" [٥٦]الذاريات: ﴾ 

ٍة دعُوا الناس إىل عبادة اهلل وتْرك عبادة ما سواه، كَم قال تعاىل:  ﴿ َوَلَقْد َبَعْثنَا ِِف ُكلِّ ُأمَّ

ُسواًل َأِن اْعُبُدوا اهللََّ َواْجَتنُِبوا الطَّاُغوَت ﴾   .[ ٣٦] النحل: رَّ
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الرشائع التي هي األوامر والنواهي واحلالل واحلرام فهذه ختتلف باختالف األمم  وأما

 جاءت رشيعة اإلسالم حسب احلاجات، يرشع اهلل رشيعة ثم ينسخها برشيعة أخرى إىل أنْ 

وهو -فنسخت مجيع الرشائع وبِقَيْت هي إىل أْن تقوم الّساعة، أما أصل دين األنبياء 

ولن ُينسخ، دينهم واحد وهو دين اإلسالم بمعنى: اإلخالص هلل  خفهو َل ُينس -التوحيد

 بالتوحيد.

ألنبياء كلهم الرشائع فقد ختتلف، ُتنسخ، لكن التوحيد والعقيدة من آدم إىل آخر ا أما

 وإىل عبادة اهلل، وعبادة اهلل. يدعون إىل التوحيد

، طاعته ِف كّل وقت بَم أمر به من الرشائع، فإذا ًنسخت صار العمل بالناسخ هو العبادة

 .والعمل باملنسوخ ليس عبادة هلل

 املنت

ى ِعَباَدًة إاِل َمَع التَّْوِحيدِ َفإَِذا َعَرْفَت َأنَّ اهللَ َخَلَقَك لِِعَباَدتِِه؛ َفاْعَلْم َأنَّ    .اْلِعَباَدَة ال ُتَسمَّ

 كَم أّن الصالة ال تسّمى صالًة إال مع الطهارة.

 الشرح

نَّ يعني: إذا عرفت من هذه اآلية:  " فإذا عرفَت أن اهلل خلقك لعبادته"  ﴿ َوَما َخَلْقُت اجْلِ

وأنت من اإلنس، داخٌل ِف هذه اآلية، وعرفت أن  ،[ ٥٦ :الذاريات ]َواإِلنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن ﴾ 

ْح وََتَْرْح، َل  اهلل ما خلقك عبثـًا، أو خلقك لتأكل وترشب فقط، تعيش ِف هذه الدنيا وَتّْسَ

ُيلقك هلذا، خلقك اهلل لعبادته، وإنَم سّخر لك هذه املوجودات من أجل أن تستعني ِبا 
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ذه األشياء، وال تتوّصل إىل عبادة اهلل إال ِبذه عىل عبادته، ألّنك ال تستطيع أن تعيش إال ِب

األشياء، سّخرها اهلل لك ألجل أْن تعبده، ليس من أجل أن تفرح ِبا وتّسح وََتَْرْح وتفُسق 

 -جّل وعال-وتفُجر تأكل وترشب ما اشتهيت، هذا شأن البهائم، أّما اآلدمّيون فاهلل 

نَّ خلقهم لغايٍة عظيمة وحكمة عظيمة وهي العبادة، قال تعاىل:   َواإِلنَس ﴿ َوَما َخَلْقُت اجْلِ

ْزٍق ﴾  إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن  ن رِّ اهلل ما خلقك لتكتسب له، أن   ،[ ٥٧-٥٦ :الذاريات ]َما ُأِريُد ِمنُْهم مِّ

حترتف وجتمع له ماالً، كَم يفعل بنو آدم بعضهم لبعض َيعلون ُعَّمالً َيمعون هلم 

﴿ َما ُأِريُد ِمنُْهم مِّن املكاسب، ال، اهلل غنّي عن هذا، واهلل غنّي عن العامَلني، وهلذا قال: 

ْزٍق  ُيطِعم وال ُيطَعم، غنّي عن  -جّل وعال-اهلل  ،[ ٥٧:الذاريات ] َوَما ُأِريُد َأن ُيْطِعُموِن ﴾رِّ

بذاته، وليس هو ِف حاجة إىل عبادتك، لو كفرت ما نقصَت  -جّل وعال-الطعام، وغني 

ملك اهلل، ولكن أنت الذي بحاجة إليه، أنت الذي بحاجة إىل العبادة، فمن رْحته: أنه أمرك 

وتعاىل ُيكِرُمك باجلزاء والثواب، بعبادته من أجل مصلحتك، ألّنك إذا عبدّته فإنه سبحانه 

فالعبادة سبٌب إلكرام اهلل لك ِف الدنيا واآلخرة، فمن الذي يستفيد من العبادة ؟ املستفيد 

 . فإّنه غنّي عن خلقه -جّل وعال- من العبادة هو العابِد نفسه، أما اهلل

الصالة ال تسّمى صالًة فاعلم: أن العبادة ال تسّمى عبادة إالّ مع التوحيد، كَم أّن " قال: 

 . " إال مع الطهارة

سبحانه  - إذا عرفت أن اهلل خلقك لعبادته فإن العبادة ال تكون صحيحة يرضاها اهلل

 إال إذا توّفر فيها رشطان، إذا اختّل رشٌط من الرشطني بطلت:  - وتعاىل
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، ليس فيها رشك. فإْن خالطها رشٌك بطلْت، مْثل الرشط األّول: أْن تكون خالِصة لوجه اهلل

الطهارة إذا خالطها حدث بطلت، كذلك إذا عبدت اهلل ثم أرشكت به بطلت عبادتك. 

 هذا الرشط األّول. 

فأّي عبادة َل يأِت ِبا الرسول فإهّنا باطلة ومرفوضة،  ،ملسو هيلع هللا ىلصالرشط الثاين: املتاَبعة للرسول 

وِف ((،  عماًل ليس عليه أمُرنا فهو َردّ  َمْن عِمل )): ملسو هيلع هللا ىلصألهّنا بدعة وُخرافة، وهلذا يقول 

 موافِقة، فال بّد أْن تكون العبادة (( رنا هذا ما ليس منه فهو َردّ َمْن أحَدث ِف أم ))رواية: 

 باستحسانات الناس ونّياتاهم ومقاصدهم ما دام أهنا َل يدّل ال ،ملسو هيلع هللا ىلصملَِا جاء به الّرسول 

عليها دليل من الرشع فهي بدعة وال تنفع صاحبها بل ترّضه ألهنا معصية، وإْن زعم أنه 

 تقّرب ِبا إىل اهلل عّز وجل. 

حتى تكون عبادًة  ملسو هيلع هللا ىلصبد ِف العبادة من هذين الرشطني: اإلخالص، واملتابعة للّرسول  فال

عة لصاحبها، فإْن دخلها رشٌك بطلْت، وإذا صارت مبَتَدعة ليس عليها دليل صحيحة ناف

فهي باطلة أيضـًا، بدون هذين الرشطني ال فائدة من العبادة، ألهّنا عىل غري ما رشع اهلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصسبحانه وتعاىل، واهلل ال يقبل إال ما رَشع ِف كتابه أو عىل لسان رسوله 

أما ما عدا الرسول فإنه ُيْتَبع وُيطاع  ،ملسو هيلع هللا ىلصهناك أحد من اخللق َيب اّتباعه إالّ الرسول  فال

﴿ َأطِيُعوا اهللََّ َوَأطِيُعوا إذا اّتبع الرسول، أما إذا خالف الّرسول فال طاعة، يقول اهلل تعاىل: 

ُسوَل َوُأويِل اأْلَْمِر ِمنُكمْ  مراء والعلَمء، فإذا أطاعوا وأولوا األمر هم: األ، [ ٥٩] النساء: ﴾ الرَّ

طاعتهم واّتباعهم، أما إذا خالفوا أمر اهلل فإهنا ال جتوز طاعتهم وال اّتباُعهم فيَم  ْت اهلل وجب
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وما عداه  ،- ملسو هيلع هللا ىلص -س هناك أحٌد ُيطاع استقالالً من اخللق إال رسول اهلل ألّنه لي ؛خالفوا فيه

 واّتَبع الرسول، هذه هي العبادة الصحيحة. - ملسو هيلع هللا ىلص -فإّنه ُيطاع وُيّتَبع إذا أطاع الّرسول 

 

 املنت

ُك ِِف اْلِعَباَدِة َفَسَدْت  ْ َك  ؛َفإَِذا َدَخَل الرشِّ ْ َهَاِرة، َفإَِذا َعَرْفَت َأنَّ الرشِّ َكاحْلََدِث إَِذا َدَخَل ِِف الطَّ

َعَرْفَت َأنَّ  ،إَِذا َخاَلَط اْلِعَباَدِة َأْفَسَدَها، َوَأْحَبَط اْلَعَمَل، َوَصَار َصاِحُبُه ِمَن اخْلَالِِديَن ِِف النَّارِ 

ُك بِاهللَِلَعلَّ اهللَ ؛َأَهمَّ َما َعَلْيَك َمْعِرَفُة َذلَِك  ْ َبَكِة َوِهَي الرشِّ ِذي  ، َأْن ُُيَلَِّصَك ِمْن َهِذِه الشَّ الَّ

َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِن َيَشاُء ﴾  -َتَعاىَل  -َقاَل اهلل  فِيِه: ﴿ إِنَّ اهللَّ الَ َيْغِفُر َأن ُيرْشَ

 .ِِف كَِتابِهِ  - َتَعاىَل  - َذَكَرَها اهللَُوَذلَِك بَِمْعِرَفِة َأْرَبِع َقَواِعَد  ،[١١٦]النساء: 

 الشرح

فإذا عرفَت أن الرشك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من " 

أي: ما دام أنك عرفَت التوحيد وهو: إفراد اهلل بالعبادة، َيب أن  "اخلالدين ِف النار...

ألّن الذي ال يعرف اليشء يقع فيه، فال بّد أنك تعرف أنواع الرشك  ؛تعرف ما هو الرشك

َك بِِه َوَيْغِفُر  ﴿ألّن اهلل حّذر من الرشك وقال:  ؛من أجل أن تتجنّبها إِنَّ اهللََّ اَل َيْغِفُر َأن ُيرْشَ

لَِك ملَِن َيَشاُء ﴾ ِرُم من اجلنّة: فهذا الرشك الذي هذا خطُره، وهو أنه   [، ٤٨النساء: ] َما ُدوَن َذَٰ ََيْ

َم اهللَُّ َعَلْيِه اجْلَنََّة ﴾  ْك بِاهللَِّ َفَقْد َحرَّ ُه َمن ُيرْشِ ِرُم من املغفرة:   [، ٧٢املائدة: ]﴿ إِنَّ نَّ اهللََّ اَل إِ ﴿ وََيْ

َك بِهِ   .﴾ َيْغِفُر َأن ُيرْشَ
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إذن؛ هذا خطٌر عظيم، َيب عليك أن تعرفه قبل أّي خطر، ألّن الرشك ضّلت فيه أفهام 

وُعقول؛ لنعرف ما هو الرشك من الكتاب والسنة، اهلل ما حّذر من يشء إال ويبيِّنُه، وما أَمر 

م الرشك ويرتكه جمَماًل، بل بّينه ِف القرآن العظيم وبّينه  بيشء إال وُيبّينه للناس، فهو لن َيرِّ

ِف السنّة، بيانـًا شافيـًا، فإذا أردنا أن نعرف ما هو الرشك نرجع إىل الكتاب  - ملسو هيلع هللا ىلص - الرسول

 والسنة حتى نعرف الرشك، وال نرجع إىل قول فالن. وهذا سيأيت.
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 أسئلة مراجعة للدرس األول من القواعد األربع
 

 

 

  ما املقصود بالقواعد؟ ➢

 .قاعدة، والقاعدة هي األصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة، أو فروع كثيرةهي جمع 

 
 

 ما مضمون القواعد األربع؟ ➢

  .التوحيد والشرك

 
 

 هذِه القواعد األربع؟ -رحمه هللا-من أين أخذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي  ➢

 .من الكتاب والسنة

 
 

 ما أهمية معرفة هذِه القواعد األربع؟ ➢

ر هللا تسهيل 
َّ
 –تعالى  –معرفة التوحيد الذي بعث هللا به ُرسله وأنزل به كتبه، ومعرفة الشرك الذي حذ

ن خطره وضرره في الدنيا واآلخرة  .منه، وبيَّ

 
 

والزكاة وغيرها من  ةعللي: معرفك التوحيد والشرك ألزم علينا من معرفة أحكام الصل  ➢

 .العبادات

بَن على أصل العقيدة الصحيحة، ألنَّ الصالة والزكاة والصيام والح
ُ
ج وغيرها من العبادات ال تصّح إذا لم ت

 .- عّز وجل - فالعبادات ال تصح إال إذا ُبنيت على أصل صحيح وهو التوحيد الخالص هلل

 
 

  لعبده في الدنيا واآلخرة؟ -تعالى-ماهي ثمار تولي هللا  ➢

َن ال سبيل إلى املكاره أن تصل إليه، ال في دينه وال في دنياه،  (1 ِرُجُهم ّمِ
ْ
ِذيَن آَمُنوا ُيخ

َّ
ُ َوِليُّ ال

َّ
﴿ اَّلل

وُت ﴾ 
ُ
اغ

َّ
ُهُم الط

ُ
ْوِلَياؤ

َ
ُروا أ

َ
ف
َ
ِذيَن ك

َّ
وِر ۖ َوال ى النُّ

َ
َماِت ِإل

ُ
ل
ُّ
 .[ ٢٥٧] البقرة: الظ
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كوك واإل (2
ُّ
لحاد إلى نور اإليمان والعلم النافع والعمل يخرج العبد من ظلمات الشرك والكفر والش

ِذيَن آَمُنوا الصالح 
َّ
ى ال

َ
َ َمْول

َّ
نَّ اَّلل

َ
ِلَك ِبأ

ََٰ
ُهْم ﴾  -هللا مولى الذين آمنوا  -﴿ ذ

َ
ىَٰ ل

َ
 َمْول

َ
اِفِريَن ال

َ
ك
ْ
نَّ ال

َ
] محمد َوأ

َن الهذا مثل قوله:  [،١١:  ِرُجُهم ّمِ
ْ
ِذيَن آَمُنوا ُيخ

َّ
ُ َوِليُّ ال

َّ
ُهُم ﴿ اَّلل

ُ
ْوِلَياؤ

َ
ُروا أ

َ
ف
َ
ِذيَن ك

َّ
وِر ۖ َوال ى النُّ

َ
َماِت ِإل

ُ
ل
ُّ
ظ

َماِت ﴾ 
ُ
ل
ُّ
ى الظ

َ
وِر ِإل َن النُّ ِرُجوَنُهم ّمِ

ْ
وُت ُيخ

ُ
اغ

َّ
 .[٢٥٧] البقرة:الط

يسعد سعادة ال شقاء بعدها أبًدا، في الدنيا يتوالك بالهداية والتوفيق والسير على املنهج السليم،  (3

ًدا فيها ال خوف وال مرض وال شقاء وال ِكَبر وال مكاِره، وفي اآلخرة يتوالك بأ
َّ
ته خالًدا مخل ن ُيدخلك جنَّ

 .هذه َوالية هللا لعبده املؤمن

 

 

  بأنها عنوان السعادة؟ -رحمه هللا-ماهي األمور الثلثة التي وصفها الشيخ  ➢

نَب 
َ
ا أذ

َ
ا اْبُتِلَي َصَبَر، َوِإذ

َ
َر، َوِإذ

َ
ك

َ
ْعِطَي ش

ُ
ا أ

َ
رِإذ

َ
ف
ْ
 .اْسَتغ

 
 

 ؟- عليه السلم-بإتباع ملة إبراهيم  - ملسو هيلع هللا ىلص -أمر النبي  - سبحانه وتعالى -ماهو الدليل على أن هللا  ➢

ِرِكيَن ﴾ تعالى:  قوله 
ْ
ش
ُ ْ
اَن ِمَن امل

َ
 ِإْبَراِهيَم َحِنيًفا ۖ َوَما ك

َ
ة
َّ
ِبْع ِمل ِن اتَّ

َ
ْيَك أ

َ
ْوَحْيَنا ِإل

َ
مَّ أ

ُ
 [. ١٢٣] النحل:﴿ ث

 
 

 بالحنيف؟ ما املقصود ➢

ا سواه ها هلل، املعِرض عمَّ
ُّ
اته ومقاِصده كل  .املقِبل على هللا بقلبه وأعماله ونيَّ

 
 

 ماهي الحنيفية التي أمرنا باتباعها؟ ➢

ة -عليه السالم-ملة إبراهيم  يَن " هذه الحنيفيَّ ُه الِدّ
َ
ِلًصا ل

ْ
ْعُبَد هللَا، َوْحَدُه ُمخ

َ
ْن ت

َ
ْعُبَد  " أ

َ
ْن ت

َ
ملة إبراهيم، " أ

ين ُه الِدّ
َ
ِلًصا ل

ْ
 .هللَا، َوْحَدُه ُمخ

 
 

  .ائعهم مختلفةر ضحي: األنبياء دينهم واحد، لكن شو  ➢

الشرائع التي هي األوامر والنواهي والحالل والحرام فهذه تختلف من اختالف األمم حسب الحاجات، يشرع 

َسخت جميع الشرائع وَبِقَيْت هي إلى هللا شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى إلى أْن ج
َ
ن
َ
اءت شريعة اإلسالم ف

اعة، أما أصل دين األنبياء  فهو لم ُينسخ أبًدا وال ُينسخ، دينهم واحد وهو دين  -وهو التوحيد  -أْن تقوم السَّ

نسخ، لكن التوحيد 
ُ
اإلسالم بمعنى: اإلخالص هلل بالتوحيد، فهو دين واحد، أما الشرائع فقد تختلف، ت
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العقيدة هذه واحدة من آدم إلى آخر األنبياء، كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة هللا، وعبادة هللا: طاعته و 

 .فيما أمر في كِلّ وقت بحسبه

 
 

 .ما الحكمة من خلق الخلق، مع ذكر الدليل ➢

 ِلَيْعُبُدوِن ﴾  َوَما ﴿والدليل:  -سبحانه وتعالى-الحكمة هي عبادة هللا 
َّ
ِجنَّ َواإِلنَس ِإال

ْ
ْقُت ال

َ
ل
َ
 [. ٥٦] الذاريات: خ

 

 

 هما شرطا قبول العبادة الصحيحة؟ ما ➢

ل:  .أْن تكون خاِلصة لوجه هللا، ليس فيها شرك، خالصة من الشرك، فإْن خالطها شرٌك بطلْت  الشرط األوَّ

ها باطلة -صلى هللا عليه وسلم  –املتاَبعة للرسول  الشرط الثاني: ، فأّي عبادة لم يأِت بها الرسول فإنَّ

رافة، ولهذا يقول 
ُ
 ليس عليه أمُرنا فهو َرّد (()) : - ملسو هيلع هللا ىلص -ومرفوضة؛ ألّنها بدعة، خ

ً
 .َمْن عِمل عمال
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 :السؤال األول ��

 :أكمل/ ــــي الفراغات التالية��

  هي: القواعد /١

..................................................................................................................................................... 

 .......................................................# . ...................................................................#  عنوان سعادة العبد: /١

 #............................................................... 

 الشرائع تختلف باختالف األمم حسب الحاجات؛ ولكن أصل دين األنبياء جميًعا هو /٣

............................... 

 ........................................................# . .....................................................#  شرطا قبول العبادة: /٤

 .................................................. والحنيف هو: .............................................الحنيفية: ملة الحنيف وهو  /٥

.................................................................................................................................... 

 :السؤال الثاني��

 : عما يلي أجيب / ـــــــــي ��

 ما أهمية معرفة هذه القواعد األربع؟ /١

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 
 

 ما الحكمة من خلق الخلق؟ مع ذكر الدليل. /١

............................................................................................................................................................................ 

 ............................................................................ ما مضمون القواعد األربع؟ /٣

  

األول الدرس  اختبــــــــــــار  

 -حفظه هللا  - شيخ صالح بن فوزان الفوزانال
 األربعالقواعد شرح 
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 :السؤال األول ��

 :أكمل/ ــــي الفراغات التالية��

 .مسائل كثيرة، أو فروع كثيرة جمع قاعدة، والقاعدة هي األصل الذي يتفرع عنه  القواعد هي:  /١

َر #  عنوان سعادة العبد: /١
َ
ك

َ
ْعِطَي ش

ُ
ا أ

َ
ا اْبُتِلَي َصَبَر #  .ِإذ

َ
روَ #  .َوِإذ

َ
ف
ْ
نَب اْسَتغ

َ
ا أذ

َ
 .ِإذ

 .التوحيد الشرائع تختلف باختالف األمم حسب الحاجات؛ ولكن أصل دين األنبياء جميًعا هو /٣

 .- ملسو هيلع هللا ىلص –املتاَبعة للرسول #  .خاِلصة لوجه هللا، ليس فيها شركأْن تكون #  شرطا قبول العبادة: /٤

املقِبل على هللا بقلبه والحنيف هو: ، -عليه السالم  -إبراهيم الحنيفية: ملة الحنيف وهو  /٥

ا سواه ها هلل، املعِرض عمَّ
ُّ
اته ومقاِصده كل  .وأعماله ونيَّ

 

 :السؤال الثاني��

 : عما يلي أجيب / ـــــــــي ��

 ما أهمية معرفة هذه القواعد األربع؟ /١

ر هللا 
َّ
 –تسهيل معرفة التوحيد الذي بعث هللا به ُرسله وأنزل به كتبه، ومعرفة الشرك الذي حذ

ن خطره وضرره في الدنيا واآلخرة –تعالى   .منه، وبيَّ

 

 ما الحكمة من خلق الخلق؟ مع ذكر الدليل. /١

 ِلَيْعُبُدوِن ﴾ والدليل:  .-سبحانه وتعالى-الحكمة هي عبادة هللا 
َّ
ِجنَّ َواإِلنَس ِإال

ْ
ْقُت ال

َ
ل
َ
] الذاريات: ﴿ َوَما خ

٥٦ ]. 
 

  .التوحيد والشرك ما مضمون القواعد األربع؟ /٣
  

 

األول الدرس اإلجابة النموذجية الختبار   

  -حفظه هللا  - شيخ صالح بن فوزان الفوزانال

 القواعد األربعشرح 
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 ـعاألربواعد ـشرح الق

 

 

 ـجددلشيخ اإلسالم اإلمام امل

 حممد بن عبد الوهاب /الشيخ
 ـ رمحه اهلل ـ

 
 

 فضيلة الشيخ هشرح

 وزانـــفالوزان ـــاحل بن فــص
 غفر اهلل له ولوالديه وجلميع املسلمني

 

 

 【 القاعدة األوىل والثانية 】
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 املنت

  -صىل اهلل عليه وسلم  -القاعدة األوىل: أن تعلم أّن الكّفار الذين قاتلهم رسول اهلل »

ون بأّن  دبِّر، وأّن ذلك َل ُيْدِخْلهم ِف اإلسالم، والدليل قوله اهلل تعاىل هو اخلالِق املُمِقرُّ

ِرُج احْلَيَّ ِمَن امْلَيِِّت  ُقْل  ﴿تعاىل:  ْمَع َواأْلَْبَصاَر َوَمن ُُيْ ن َيْمِلُك السَّ  َواأْلَْرِض َأمَّ
ِ
ََمء َن السَّ  َمن َيْرُزُقُكم مِّ

ُر اأْلَْمَر َفَسَيُقوُلوَن اللَّـُه َفُقْل َأَفاَل َتتَُّقونَ  ِرُج املَْيَِّت ِمَن احْلَيِّ َوَمن ُيَدبِّ  [.٥] [٣١]يونس:  ﴾ َوُُيْ

 الشرح

 -صىل اهلل عليه وسلم  - القاعدة األوىل: أن تعرف أن الكّفار الذين قاتلهم رسول اهلل [٥]

ين بتوحيد الّربوبّية، ومع ذلك إقرارهم بتوحيد الربوبية َل ُيدخلهم ِف اإلسالم،  كانوا مقرِّ

م دماءهم وال أمواهلم  . وَل َيرِّ

بالربوبّية فقط، وأّن الرشك ليس هو الرشك ِف فدّل عىل أّن التوحيد ليس هو اإلقرار 

الربوبّية فقط، بل ليس هناك أحٌد أرشك ِف الربوبّية إال شواّذ من اخللق، وإالّ فكل األمم 

  ُتِقّر بتوحيد الربوبية.

وتوحيد الربوبية هو: اإلقرار بأّن اهلل هو اخلالق الرازق املحيي املميت املدّبر، أو بعبارة    

 .-سبحانه وتعاىل-أخرص: توحيد الربوبية هو: إفراد اهلل تعاىل بأفعاله 

فال أحد من اخللق اّدعى أّن هناك أحًدا ُيُلق مع اهلل تعاىل، أو يرزق مع اهلل، أو َييي 

َوَلئِن ﴿ ملرشكون مقّرون بأّن اهلل هو اخلالق الرازق املحيي املميت املدّبر: أو ُيميت، بل ا

ََمَواِت َواأْلَْرَض َلَيُقوُلنَّ اللَّـهُ  ْن َخَلَق السَّ ْبِع َوَربُّ  ﴿، [٢٥]لقَمن:  ﴾ َسَأْلَتُهم مَّ ََمَواِت السَّ بُّ السَّ ُقْل َمن رَّ

« املؤمنون»اقرءوا اآليات من آخر سورة  [،٨٧-٨٦]املؤمنون:  ﴾ ۖ   لِلَّـهِ َسَيُقوُلوَن   اْلَعْرِش اْلَعظِيمِ 

ُقْل َمن  ﴿     جتدون أّن املرشكني كانوا مقّرين بتوحيد الربوبّية، وكذلك ِف سورة يونس

ِرُج احْلَيَّ ِمَن املَْيِِّت َوُُيْ  ْمَع َواأْلَْبَصاَر َوَمن ُُيْ ُك السَّ
ن َيْملِ  َواأْلَْرِض َأمَّ

ِ
ََمء َن السَّ ِرُج املَْيَِّت ِمَن َيْرُزُقُكم مِّ

ُر اأْلَْمَر َفَسَيُقوُلوَن اللَّـهُ   . فهم مقّرون ِبذا ،[٣١]يونس:  ﴾احْلَيِّ َوَمن ُيَدبِّ

والثانيةالقاعدة األولى : ثانيالمقرر ال  
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فليس التوحيد هو اإلقرار بتوحيد الربوبّية كَم يقول ذلك علَمء الكالم والنُظُّار ِف 

هو اخلالق الرازق املحيي املميت،  عقائدهم، فإهّنم يقّررون بأّن التوحيد هو اإلقرار بأن اهلل

واحد ِف ذاته ال قسيم له، واحد ِف صفاته ال شبيه له، واحٌد ِف أفعاله ال رشيك »فيقولون: 

وهذا هو توحيد الربوبّية، ارجعوا إىل أّي كتاب من كتب علَمء الكالم جتدوهم ال « له

 به الرسل، واإلقرار ُيرجون عن توحيد الربوبّية، وهذا ليس هو التوحيد الذي بعث اهلل

ِبذا وحده ال ينفع صاحبه، ألّن هذا أقّر به املرشكون وصناديد الَكَفرة، وَل ُُيرجهم من 

الكفر، وَل ُيدخلهم ِف اإلسالم، فهذا غلٌط عظيم، فمن اعتقد هذا االعتقاد ما زاد عىل 

الربوبية فقط، اعتقاد أيب جهل وأيب هلب، فالذي عليه اآلن بعض املثّقفني هو تقرير توحيد 

 . وال يتطّرقون إىل توحيد األلوهّية، وهذا غلٌط عظيم ِف مسّمى التوحيد

، نقول: «هو أن تعتقد أّن أحًدا ُيُلق مع اهلل أو يرزق مع اهلل»وأما الرشك فيقولون: 

هذا ما قاله أبو جهل وأبو هلب، ما قالوا: أن أحًدا ُيُلق مع اهلل، ويرُزق مع اهلل، بل هم 

 . بأن اهلل هو اخلالق الرازق املحيي املميتمقّرون 

 املنت

 القاعدة الثانية: أهّنم يقولون: ما دعوناهم وتوّجهنا إليهم إال لطلب الُقْربة والشفاعة.

َُذوا ِمن ُدونِِه َأْولَِياَء َما َنْعُبُدُهْم  َأاَل  ﴿تعاىل: فدليل الُقربة: قوله   ِذيَن اختَّ يُن اخْلَالُِص َوالَّ لِلَّـِه الدِّ

َتلُِفوَن إِنَّ اللَّ  ُكُم َبْينَُهْم ِِف َما ُهْم فِيِه َُيْ ُبوَنا إىَِل اللَّـِه ُزْلَفىَٰ إِنَّ اللَّـَه ََيْ ـَه اَل ََيِْدي َمْن ُهَو َكاِذٌب إاِلَّ لُِيَقرِّ

اٌر كَ   [.٦] [٣]الزمر: ﴾ فَّ

 الشرح

القاعدة الثانية: أن املرشكني الذين سَّمهم اهلل مرشكني وحكم عليهم باخلُلود ِف [٦] 

النار، َل يرشكوا ِف الربوبّية وإنَم أرشكوا ِف األلوهية، فهم ال يقولون إّن آهلتهم ختلق وترُزق 

القاعدة األولى والثانية: ثانيالمقرر ال  
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مع اهلل، وأهنم ينفعون أو يرّضون أو يدّبرون مع اهلل، وإنَم اختذوهم شفعاء، كَم قال اهلل 

 ُشَفَعاُؤَنا ِعنَد اللَّـِه َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَّ  ﴿تعاىل عنهم: 
ِ
ُهْم َواَل َينَفُعُهْم َوَيُقوُلوَن َهـَُٰؤاَلء ـِه َما اَل َيرُضُّ

ُهْم َواَل َينَفُعُهمْ  ﴿، [١٨]يونس: ﴾  هم معرتفون ِبذا، إهنم ال ينفعون وال يرّضون،  ﴾ َما اَل َيرُضُّ

يذبحون هلم، وينُذرون وإنَم اخّتذوهم شفعاء، يعني: ُوسطاء عند اهلل ِف قضاء حوائجهم، 

هلم، ال ألهّنم ُيلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يرّضون ِف اعتقادهم، وإنَم ألهنم يتوّسطون 

 . هلم عند اهلل، ويشفعون عند اهلل، هذه عقيدة املرشكني

يقول هذه املقالة سواًء بسواء، يقول: أنا  وأنت مّلا تناقش اآلن قبورًيا من القبورّيني

أدري أّن هذا الويّل أو هذا الرجل الصالح ال يرض وال ينفع، ولكن هو رجٌل صالح وُأريد 

 . منه الشفاعة يل عند اهلل

والشفاعة فيها حّق وفيها باطل، الشفاعة التي هي حّق وصحيحة هي ما توّفر فيها 

 رْشطان:

 . ن اهللالرشط األّول: أن تكون بإذ

 . والرشط الثاين: أن يكون املشفوع فيه من أهل التوحيد، أي: من ُعصاة املوحدين

َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعنَدُه  ﴿: -تعاىل-فإِن اختّل رشٌط من الرشطني فالشفاعة باطلة، قال

وهم ُعصاة املوّحدين، أما  ، [٢٨ألنبياء: ]ا ﴾ َواَل َيْشَفُعوَن إاِلَّ ملَِِن اْرَتَضَٰ ﴿،  [٢٥٥]البقرة:  ﴾إاِلَّ بِإِْذنِهِ 

]غافر:  ﴾ َما لِلظَّاملنَِِي ِمْن َْحِيٍم َواَل َشِفيٍع ُيَطاعُ  ﴿الكّفار واملرشكون فَم تنفعهم شفاعة الشافعني: 

١٨]. 

فهؤالء سمعوا بالشفاعة وال عرفوا معناها، وراحوا يطلبوهنا من هؤالء بدون إذن اهلل 

عّز وجل، بل طلبوها ملن هو مرِشٌك باهلل ال تنفعه شفاعة الشافعني، فهؤالء َيهلون معنى 

 . الشفاعة احلّقة والشفاعة الباطلة

والثانيةالقاعدة األولى : ثانيالمقرر ال  
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 املنت

ُهْم َواَل َينَفُعُهْم َوَيُقوُلوَن  ﴿ودليل الشفاعة: قوله تعاىل:   َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَّـِه َما اَل َيرُضُّ

 
ِ
 .[١٨]يونس:  ﴾ ُشَفَعاُؤَنا ِعنَد اللَّـهِ  َهـَُٰؤاَلء

 والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفّية، وشفاعة مثَبتة.

فالشفاعة املنفّية: ما كانت ٌتطلب من غري اهلل فيَم ال يقدر عليه إالّ اهلل، والدليل قوله 

ن َقْبلِ ﴿تعاىل:  ِذيَن آَمنُوا َأنِفُقوا ِِمَّا َرَزْقنَاُكم مِّ َا الَّ ٌة َواَل َشَفاَعٌة َيا َأَيُّ  َأن َيْأيِتَ َيْوٌم الَّ َبْيٌع فِيِه َواَل ُخلَّ

 [.٧] [٢٥٤]البقرة:  ﴾َواْلَكافُِروَن ُهُم الظَّاملُِونَ 

 والشفاعة املثَبتة هي: التي ُتطلب من اهلل.

والّشافع ُمْكَرٌم بالشفاعة، واملشفوع له من ريَض اهلل قوله وعمله بعد اإلذن، كَم قال 

 .[٨][٢٥٥]البقرة:  ﴾َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعنَدُه إاِلَّ بِإِْذنِهِ  ﴿تعاىل: 

 الشرح

  .الشفاعة هلا رشوط وهلا ُقيود، ليست مطَلقة [٧]

، وهي الشفاعة بغري إذنه سبحانه -جّل وعال-فالشفاعة شفاعتان: شفاعة نفاها اهلل

صىل اهلل  – فال يشفع أحد عند اهلل إالّ بإذنه، وأفضل اخللق وخاتم النبّيني حممد وتعاىل ،

إذا أراد أن يشفع ألهل املوقف يوم القيامة ُيّر ساجًدا بني يدي رّبه ويدعوه  -عليه وسلم 

ارفع رأسك، وقل ُتْسَمْع، واشفع »وَيمُده وُيثني عليه، وال يزال ساجًدا حتى ُيقال له: 

عْ   «ُتَشفَّ
(1)

  .، فال يشفع إال بعد اإلذن 

والشفاعة املثبتة: هي التي تكون ألهل التوحيد، فاملرشك ال تنفعه شفاعة، والذي  [٨]

م القرابني للقبور والنذور للقبور هذا مرشك ال تنفعه الشفاعة  . يقدِّ

                                                           

(، يف التوحيد، ابب كالم الرب عز وجل، يوم القيامة مع األنبياء ٧٥١٠قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري رقم ) (1)
 يف اإلميان، ابب أدىن أهل اجلنة منزلة فيها؛ من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه. (١٩٣)وغريهم، ومسلم رقم 

انيةالقاعدة األولى والث: ثانيالمقرر ال  

http://rasaelemaratia.comموقع/
http://rasaelemaratia.comموقع/
http://rasaelemaratia.comموقع/


 

     http://rasaelemaratia.com     موقع رسائل إماراتية 

 

26 

 . وخالصة القول: أن الشفاعة املنفية هي التي تطلب بغري إذن اهلل، أو تطلب ملرشك

 . يدوالشفاعة املثبتة: هي التي تكون بعد إذن اهلل، وألهل التوح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انيةالقاعدة األولى والث: ثانيالمقرر ال  
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 من القواعد األربع أسئلة مراجعة للدرس الثاني

 
 

 ماهو توحيد الربوبية؟ ➢

ر، أو بعبارة أخصر: توحيد الربوبية هو: إفراد هللا  هو اإلقرار بأنَّ هللا هو الخالق الرازق املحيي املميت املدّبِ

 .-سبحانه وتعالى  -بأفعاله  -تعالى  -

 
 

 عللي: االقرار بتوحيد الربوبية فقط الن ينفع صاحبه.  ➢

رة، ولم ُيخرجهم من الكفر، ولم ُيدخلهم في 
َ
ف
َ
ألنَّ هذا أقرَّ به املشركون؛ أبو جهل، وأبو لهب، وصناديد الك

 عظيم، َمن اعتقد هذا االعتقاد ما زاد على اعتقاد أبي جهل وأبي لهب.
ٌ
 اإلسالم، فهذا غلط

 
 

 ؟ةماهي شروط الشفاع ➢

ل: أن تكون بإذن هللا. -  الشرط األوَّ

 والشرط الثاني: أن يكون املشفوع فيه من أهل التوحيد؛ من ُعصاة املوحدين. -

 
 

 ماهي الشفاعة التي نفاها هللا تعالى؟ ➢

 التي تكون بغير إذنه سبحانه. -

 
 

 ما الفرق بين الشفاعة املثبتة والشفاعة املنفية؟ ➢

والشفاعة املثبتة هي التي تكون بعد إذن  ملشرك،الشفاعة املنفية هي التي تطلب بغير إذن هللا، أو تطلب 

 هللا، وألهل التوحيد .
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 :السؤال األول ��

 :الفراغات التاليةأكمل/ ــــي ��

ار الذين قاتلهم رسول هللا   /١ ين بـ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الكفَّ ، ومع ذلك إقرارهم بذلك لم  .............................كانوا ُمقِرّ

 ..................ُيدخلهم في 

توحيد الربوبية:  /١

............................................................................................................................................................................

................. 

 الشفاعة ما توافر فيها شرطان:   /٣

: -تعالى-، والدليل قول هللا .........................................الشرط األول:   -

........................................................................................................... 

:  -هللا تعالى  -والدليل قول ............................................................................... الشرط الثاني:  -

.................................................. 

م القرابين والنذور للقبور  ويطوف بها هذا   /٤ ودليل   .....................،، ال تنفعه ....................الذي يقّدِ

 -تعالى  -الشفاعة قوله 
َ

ِ َما ال
َّ

............................................................. ....................... : ﴿ َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّلل

 .[ ١٨] يونس:ِعنَد هللِا ﴾ 

 

 :السؤال الثاني��

 أجيب / ـــــــــي عما يلي : ��

 .........................................................................................................................ما نوعا الشفاعة؟ وما الفرق بينهما؟   /١

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 ال ينفع صاحبه، ماذا؟ اإلقرار بتوحيد الربوبية فقط /١

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................ ................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. .............................. 

 

 

الثانيالدرس ختبار ا  

  -حفظه هللا  - شيخ صالح بن فوزان الفوزانال
 القواعد األربعشرح 
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🔹 
 :السؤال األول 

 :أكمل/ ــــي الفراغات التالية��

ار  /١ ين بـ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الذين قاتلهم رسول هللا  الكفَّ ، ومع ذلك إقرارهم بذلك لم  توحيد الربوبيةكانوا ُمقِرّ

 اإلسالم .ُيدخلهم في 

ر، أو بعبارة أخصر: توحيد توحيد الربوبية:  /١ هو اإلقرار بأنَّ هللا هو الخالق الرازق املحيي املميت املدّبِ

 .-سبحانه وتعالى  -بأفعاله  -تعالى  -الربوبية هو: إفراد هللا 

 الشفاعة ما توافر فيها شرطان:   /٣

ِنِه ﴾ : -تعالى-، والدليل قول هللا أن تكون بإذن هللاالشرط األول:   -
ْ
 ِبِإذ

َّ
ُع ِعنَدُه ِإال

َ
ف

ْ
ِذي َيش

َّ
ا ال

َ
] ﴿ َمن ذ

 [. ٢٥٥البقرة: 

:  -تعالى  –والدليل قول هللا  أن يكون املشفوع فيه من أهل التوحيد؛ من ُعصاة املوحدين،الشرط الثاني:  -

ىَٰ ﴾  ض َ
َ
ِن اْرت

َ
 مِل

َّ
ُعوَن ِإال

َ
ف

ْ
 َيش

َ
 [. ٢٨] األنبياء:﴿ َوال

م القرابين والنذور للقبور  ويطوف بها هذا   /٤ ودليل  الشفاعة  الشفاعة،، ال تنفعه مشركالذي يقّدِ

 -تعالى  -قوله 
َ

ِ َما ال
َّ

ا  : ﴿ َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّلل
َ
ن
ُ
َعاؤ

َ
ف

ُ
الء ش

ُ
وَن َهؤ

ُ
ُعُهْم َوَيُقول

َ
 َينف

َ
ُهْم َوال ] ِعنَد هللِا ﴾ َيُضرُّ

 [. ١٨يونس:

 

 :السؤال الثاني��

 أجيب / ـــــــــي عما يلي : ��
.ما نوعا الشفاعة؟ وما الفرق بينهما؟   /١

ٌ
َبَتة

ْ
 ُمث

ٌ
اَعة

َ
ف

َ
، َوش

ٌ
ة  َمْنِفيَّ

ٌ
اَعة

َ
ف

َ
اَعَتاِن: ش

َ
ف

َ
 ش

ُ
اَعة

َ
ف

َّ
 َوالش

ْيِه ِإال هللُا. -
َ
ْيِر هللِا ِفيَما ال َيْقِدُر َعل

َ
ُب ِمْن غ

َ
ل
ْ
ط

ُ
ْت ت

َ
ان
َ
: َما ك

ُ
ة ْنِفيَّ

َ ْ
 امل

ُ
اَعة

َ
ف

َّ
الش

َ
 ف
ُه َم  -

َ
ُفوُع ل

ْ
ش
َ ْ
اَعِة، َوامل

َ
ف

َّ
ٌم ِبالش رَّ

َ
اِفُع ُمك

َّ
ُب ِمَن هللِا، َوالش

َ
ل
ْ
ط

ُ
ِتي ت

َّ
: ِهَي ال

ُ
َبَتة

ْ
ث
ُ ْ
 امل

ُ
اَعة

َ
ف

َّ
 َوالش

َ
َي هللُا ق ُه ْن َرض ِ

َ
ْول

ِن.
ْ
ُه َبْعَد اإِلذ

َ
 َوَعَمل

 اإلقرار بتوحيد الربوبية فقط ال ينفع صاحبه، ملاذا؟ /١

وهذا ليس هو التوحيد الذي بعث هللا به الرسل، واإلقرار بهذا وحده ال ينفع صاحبه؛ ألنَّ هذا أقرَّ به 

رة، ولم ُيخرجهم من الكفر، و 
َ
ف
َ
لم ُيدخلهم في اإلسالم، فهذا املشركون؛ أبو جهل، وأبو لهب، وصناديد الك

 عظيم، َمن اعتقد هذا االعتقاد ما زاد على اعتقاد أبي جهل وأبي لهب
ٌ
  .غلط

 

 

الثانيالدرس اإلجابة النموذجية الختبار   
  -حفظه هللا  - شيخ صالح بن فوزان الفوزانال

 القواعد األربعشرح 
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 ـعواعد األربـشرح الق

 

 

 ـجدداإلسالم اإلمام امللشيخ 

 حممد بن عبد الوهاب /الشيخ
 ـ رمحه اهلل ـ

 
 

 فضيلة الشيخ هشرح

 وزانـــفالوزان ـــاحل بن فــص
 غفر اهلل له ولوالديه وجلميع املسلمني

 

 

 【 القاعدة الثالثة والرابع 】
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 املنت

ظهر عىل ُأناٍس متفّرقني ِف عباداهتم: منهم َمن يعُبد   -ملسو هيلع هللا ىلص  - القاعدة الثالثة: أّن النبي »

يعبد األنبياء والصاحلني، ومنهم من يعبد األحجار واألشجار، ومنهم املالئكة، ومنهم من 

ق بينهم، والدليل قوله-ملسو هيلع هللا ىلص  -  ، وقاتلهم رسول اهللَمن يعبد الشمس والقمر -وَل يفرِّ

يُن هللَِِّ﴿: -تعاىل  [٩].«[١٩٣]البقرة:  ﴾ ۖ   َوَقاتُِلوُهْم َحتَّىَٰ اَل َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ

 الشرح

إىل ُأناٍس من املرشكني، منهم َمْن يعُبد  ُبعث -ملسو هيلع هللا ىلص  - القاعدة الثالثة: أّن النبي[ ٩] 

املالئكة، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد األصنام واألحجار واألشجار، 

  ومنهم من يعبد األولياء والصاحلني.

ّحدين فإّن وهذا من قبح الرشك أّن أصحابه ال َيتمعون عىل يشء واحد، بخالف املو

اُر َأَأْرَباٌب ﴿ -سبحانه وتعاىل-معبودهم واحد ُقوَن َخرْيٌ َأِم اهللَُّ اْلَواِحُد اْلَقهَّ َتَفرِّ َما  مُّ

ْيُتُموَها  فمن سلبّيات الرشك وأباطيله: ، [٤٠-٣٩]يوسف  ﴾َتْعُبُدوَن ِمن ُدونِِه إاِلَّ َأْسََمًء َسمَّ

أّن أهله متفّرقون ِف عباداهتم ال َيمعهم ضابط، ألهّنم ال يسريون عىل أصل، وإّنَم يسريون 

ُجاًل ﴿عىل أهوائهم ودعايات املضّللني، فتكُثر تفّرقاهتم  َب اهللَُّ َمَثاًل رَّ َكاُء ُمَتَشاكُِسوَن رَضَ فِيِه رُشَ

َرُجٍل  فالذي ، [١٩]الزمر:  ﴾َبْل َأْكثَُرُهْم اَل َيْعَلُمونَ  ۚ   احْلَْمُد هللَِِّ  ۚ   َهْل َيْسَتِوَياِن َمثاًَل َوَرُجاًل َسَلًَم لِّ

يعبد اهلل وحده مثل اململوك الذي يعبده شخص واحد يرتاح معه، يعرف مقاصده ويعرف 

م، كّل مطالبه ويرتاح معه، لكن املرشك مثل الذي له عّدة مالكني، ما يدري َمْن ُيريض منه

واحد له هوى، وكّل واحد له طلب، وكل واحد له رغبة، كل واحد يريده أن يأيت عنده، 

َكاُء ُمَتَشاكُِسونَ ﴿وهلذا قال سبحانه:  ُجاًل فِيِه رُشَ َب اهللَُّ َمثاًَل رَّ يعني: يملكه عّدة  ﴾رَضَ

َرُجلٍ  ﴿أشخاص، ال يدري َمن ُيريض منهم،  مالكه شخص واحد، هذا  ﴾َوَرُجاًل َسَلًَم لِّ
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 . يرتاح معه، هذا مثل رضبه اهلل للمرشك وللموّحد

ق بينهم، قاتل الوثنني، قا -ملسو هيلع هللا ىلص -فاملرشكون متفّرقون ِف عباداهتم، والنبي تلهم وَل يفرِّ

وقاتل اليهود والنصارى، وقاتل املجوس، قاتل مجيع املرشكني، وقاتل الذين يعبدون 

ق بينهم  . املالئكة، والذين يعبدون األولياء الصاحلني، َل يفرِّ

فهذا فيه ردٌّ عىل الذين يقولون: الذي يعبد الصنم ليس مثل الذي يعبد رجاًل صاحلـًا 

لكـًا من املالئكة، ألّن هؤالء يعبدون أحجاًرا وأشجاًرا، ويعبدون مجادات، أما الذي وم

  . يعبد رجاًل صاحلـًا ووليـًّا من أولياء اهلل ليس مثل الذي يعبد األصنام

ويريدون بذلك أن الذي يعبد القبور اآلن ُيتلف حكمه عن الذي يعبد األصنام، فال 

 . ا، وال َيوز قتالهيكفر، وال يعتَب عمله هذا رشكـً

فنقول: الرسول َل يفّرق بينهم، بل اعتَبهم مرشكني كّلهم، واستحّل دماءهم 

ق بينهم، والذين يعبدون املسيح، واملسيح رسول اهلل، ومع هذا قاتلهم .  وأمواهلم، وَل يفرِّ

، َل -ملسو هيلع هللا ىلص  -واليهود يعبدون ُعزيًرا، وهو من أنبيائهم، أو من صاحليهم، قاتلهم رسول اهلل 

ق بينهم .   يفرِّ

فالرشك ال تفريق فيه بني َمْن يعُبد رجاًل صاحلـًا أو يعُبد صنمـًا أو حجًرا أو شجًرا، 

ُكوا بِِه ﴿ألن الرشك هو: عبادة غري اهلل كائنـًا َمْن كان، وهلذا يقول:  َواْعُبُدوا اهللََّ َواَل ُترْشِ

هي تعّم كّل يشء، تعّم كل َمْن ُأرشك مع ِف سياق الن ﴾َشْيًئا﴿، وكلمة [٣٦]النساء: ﴾َشْيًئا

 . من املالئكة والرسل والصاحلني واألولياء، واألحجار واألشجار-عّز وجل-اهلل
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 املنت

يُن هللَِِّ﴿: -تعاىل-والدليل قوله»  ]البقرة:  ﴾ ۖ   َوَقاتُِلوُهْم َحتَّىَٰ اَل َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ

[١٠«.][١٩٣ 

ْمُس َواْلَقَمرُ ﴿: -تعاىل-ودليل الشمس والقمر قوله» ْيُل َوالنََّهاُر َوالشَّ  ۖ   َوِمْن آَياتِِه اللَّ

ْمِس َواَل لِْلَقَمرِ   [١١«.][٣٧]فصلت:  ﴾اَل َتْسُجُدوا لِلشَّ

 الشرح

أي: الدليل عىل  (﴾َوَقاتُِلوُهْم َحتَّىَٰ اَل َتُكوَن فِْتنَةٌ ﴿[ قوله: )والدليل قوله تعاىل: ١٠] 

وهذا ، ﴾ َوَقاتُِلوُهمْ  ﴿قتال املرشكني من غري تفريق بينهم حسب معبوداهتم؛ قوله تعاىل:

والفتنة: الرشك، أي:  ﴾ َحتَّىَٰ اَل َتُكوَن فِْتنَةٌ  ﴿عاّم لكل املرشكني، َل يستثني أحًدا، ثم قال: 

والصاحلني، أو باألحجار، ال يوَجد رشك، وهذا عاّم، أيَّ رشك، سواًء الرشك ِف األولياء 

  . أو باألشجار، أو بالشمس، أو بالقمر

يُن هللَِِّ ﴿ َكٌة ألحد كائنـًا َمْن كان، : ﴾  ۖ   َوَيُكوَن الدِّ تكون العبادة كلها هلل، ليس فيها رَشِ

فال فرق بني الرشك باألولياء والصاحلني أو باألحجار أو باألشجار أو بالشياطني أو 

 . غريهم

عن -ملسو هيلع هللا ىلص  -  [ دّل عىل أّن هناك َمن يسُجد للشمس والقمر، وهلذا هنى الرسول١١] 

الصالة عند طلوع الشمس وعند غروِبا 
(2)

ا للذريعة، ألّن هناك َمن يسُجد للشمس    سدًّ

عند طلوعها ويسجد هلا عند غروِبا، فنهينا أْن نصَِل ِف هذين الوقتني، وإْن كانت الصالة 

                                                           

يتحرَّى أحدكم، فيصلي عند ال »كما يف حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه: أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال:  (2)
 .«طلوع الشمس، وال عند غروهبا

( يف املساجد، ابب ٨١٨( يف املواقيت، ابب ال يتحرى الصالة قبل غروب الشمس، ومسلم رقم )٥٨٥أخرجه البخاري رقم )
 األوقات اليت هني عن الصالة فيها.

قاعدة الثالثة والرابعةثالث: الالمقرر ال  
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ا للذريعة  هلل، لكن مَلّا كان ِف الصالة ِف هذا الوقت مشاِبة لفعل املرشكني ُمنَِع من ذلك سدًّ

جاء بالنهي عن الرشك وسّد ذرائعه املفضية إليه  -ملسو هيلع هللا ىلص  - لرسولالتي ُتفيض إىل الرشك، وا

(3)

 . 

 املنت

 ﴾ ۖ   َيْأُمَرُكْم َأن َتتَِّخُذوا امْلَاَلِئَكَة َوالنَّبِيِّنَي َأْرَباًبا َواَل ﴿: -تعاىل-ودليل املالئكة قوله»

 [١١«.][٨٠]آل عمران:

َوإِْذ َقاَل اهللَُّ َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َأَأنَت ُقْلَت لِلنَّاِس ﴿: -تعاىل-ودليل األنبياء قوله»

نَْيِ ِمن ُدوِن اهللَِّ َي إهَِلَٰ ُذويِن َوُأمِّ
ِ  ۖ   َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن يِل َأْن َأُقوَل َما َلْيَس يِل بَِحق   ۖ   اختَّ

ُم  ۖ   ْفِِس َواَل َأْعَلُم َما ِِف َنْفِسَك َتْعَلُم َما ِِف نَ  ۖ   إِن ُكنُت ُقْلُتُه َفَقْد َعلِْمَتهُ  إِنََّك َأنَت َعالَّ

 [.١٣][.١١٦املائدة: ]«﴾اْلُغُيوِب 

 الشرح

دّل عىل أّن هناك َمْن َعبد املالئكة والنبّيني، وأن  "ودليل املالئكة.. إلخ"[ قوله: ١١]

 . ذلك رشك

 والصاحلني ليس بكافر.وعّباد القبور اليوم يقولون: الذي يعبد املالئكة والنبّيني 

هذا فيه دليل عىل أن عبادة األنبياء رشك مثل  "ودليل األنبياء .... إلخ"[ وقوله: ١٣]

 . عبادة األصنام

فهذا فيه رّد عىل هؤالء الذين يقولون: ، ففيه ردٌّ عىل من فّرق ِف ذلك من عّباد القبور

ى عندهم بني َمن عبد األصنام وبني َمن عبد وليـّا أو  إن الرشك عبادة األصنام، وال يسوَّ

رجاًل صاحلـًا، وينكرون التسوية بني هؤالء، ويزعمون أّن الرشك مقصوٌر عىل عبادة 

                                                           

 (.٨٣٩-١/٨٣٥انظر: فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد ) (3)
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  األصنام فقط، وهذا من املغاَلطة الواضحة من ناحيتني:

 . ِف القرآن أنكر عىل اجلميع، وأمر بقتال اجلميع-جّل وعال-أّن اهلل الناحية األوىل:

ق بني عابِ َل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أّن النبي  الناحية الثانية:  . ِد صنٍم وعابِد مَلك أو رجل صالحيفرِّ

 املنت

ُْم ﴿: -تعاىل-الصاحلني قولهودليل » ُم اْلَوِسيَلَة َأَيُّ
ِ ِذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن إىَِلَٰ َرِبِّ ِئَك الَّ ُأوَلَٰ

 [١٤]. [٥٧]االُساء:  ﴾إِنَّ َعَذاَب َربَِّك َكاَن حَمُْذوًرا ۖ   َأْقَرُب َوَيْرُجوَن َرْْحََتُه َوَُيَاُفوَن َعَذاَبهُ 

 الشرح

-يعني: ودليل أّن هناك َمن عبد الصاحلني من البرش: قوله« ودليل الصاحلني»[ ١٤]

ُْم َأْقَرُب  ﴿: -تعاىل ُِم اْلَوِسيَلَة َأَيُّ ِذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن إىَِلَٰ َرِبِّ ِئَك الَّ  . [٥٧]االُساء:  ﴾ُأوَلَٰ

أّن املسيح -سبحانه-: نزلت هذه اآلية فيمن يعبد املسيح وأّمه وُعزيًرا، فأخَبقيل

وأمه مريم، وُعزيًرا كلهم عباٌد هلل، يتقّربون إىل اهلل ويرجون رْحته وُيافون عذابه، فهم 

ُِم  َيْبَتُغوَن إىَِلَٰ ﴿عباٌد حمتاجون إىل اهلل مفتقرون إليه يدعونه ويتوّسلون إليه بالّطاعة  َرِبِّ

بطاعته وعبادته، فدّل عىل أهنم ال -سبحانه-يعني: الُقرب منه. [٥٧]االُساء:  ﴾اْلَوِسيَلةَ 

يصُلحون للعبادة ألهّنم برٌش حمتاجون فقراء، يدعون اهلل، ويرجون رْحته، وُيافون 

 .-عّز وجل-عذابه، وَمن كان كذلك ال يصُلح أن ُيعبد مع اهلل

: أهنا نزلت ِف ُأناٍس من املرشكني كانوا يعبدون نَفًرا من اجلن، فأسلم والقول الثاين

اجلن وَل يعلم هؤالء الذين يعبدوهنم بإسالمهم، وصاروا يتقّربون إىل اهلل بالطاعة 

اعة ويرجون رْحته وُيافون عذابه، فهم عباٌد حمتاجون فقراء ال يصُلحون للعبادة  . والرضَّ

الكريمة فإهّنا تدّل عىل أنه ال َيوز عبادة الصاحلني، سواًء كانوا  وأيـًّا كان املراد باآلية

يقني، أو من األولياء والصاحلني، فال جتوز عبادهتم، ألّن الُكل عباٌد هلل  من األنبياء والصدِّ

ثالث: القاعدة الثالثة والرابعةالمقرر ال  
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 .؟-جّل وعال-فقراء إليه، فكيف ُيعبدون مع اهلل

ل إىل املقصود .  والوسيلة معناها: الطاعة والُقرب، فهي ِف اللغة: اليشء الذي يوصِّ

ل إىل رىض اهلل وجنّته هو الوسيلة إىل اهلل، هذه هي الوسيلة املرشوعة ِف قوله  فالذي يوصِّ

ُِم اْلَوِسيَلةَ ﴿تعاىل:   . [٥٧]االُساء:  ﴾َيْبَتُغوَن إىَِلَٰ َرِبِّ

فون فيقولون: الوسيلة: أْن جتعل بينك وبني اهلل واسطة من  فون املخرِّ أما املحرِّ

بوك إىل اهلل  ﴿ َما األولياء والصاحلني واألموات، جتعلهم واسطة بينك وبني اهلل ليقرِّ

﴾ ُبوَنا إىَِل اهللَِّ ُزْلَفىَٰ خّرفني: أن جتعل فمعنى الوسيلة عند هؤالء امل [،٣]الزمر: َنْعُبُدُهْم إاِلَّ لُِيَقرِّ

ف اهلل بك وتنُقل له حاجاتك وخُتَبه عنك، كأّن اهلل جّل -بينك وبني اهلل واسطة ُتعرِّ

-بخيل ال يعطي إالّ بعد ما يلّح عليه بالوسائط-جّل وعال-ال يعلم، أو كأن اهلل-وعال

 ﴿يقول: -جّل وعال-. وهلذا يشّبهون عىل النّاس ويقولون: اهلل-تعاىل اهلل عَّم يقولون

ُِم اْلَوِسيَلَة  ِذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن إىَِلَٰ َرِبِّ ِئَك الَّ فدّل عىل أّن اخّتاذ الوسائط  [٥٧]االُساء:  ﴾ُأوَلَٰ

ِذيَن ﴿من اخللق إىل اهلل أمٌر مرشوع ألّن اهلل أثنى عىل أهله، وِف اآلية األخرى:  َا الَّ َيا َأَيُّ

ـَه َواْبَتُغوا  ُقوا اللَّ قالوا: إن اهلل أمرنا أن  [٣٥]املائدة: ﴾إَِلْيِه اْلَوِسيَلَة َوَجاِهُدوا ِِف َسبِيِلهِ آَمنُوا اتَّ

نّتخذ الوسيلة إليه، والوسيلة معناها: الواسطة، هكذا َيّرفون الَكلِم عن مواضعه، 

ل إليه  ب إىل اهلل، والتوسُّ فالوسيلة املرشوعة ِف القرآن وِف السنة هي: الطاعة التي تقرِّ

 ه وصفاته سبحانه وتعاىل .بأسَمئ

ل باملخلوقني إىل اهلل فهو وسيلٌة ِمنوعة، ووسيلة رشكّية، وهي التي اخّتذها  أما التوسُّ

 ﴿املرشكون من قبل: 
ِ
ُؤاَلء ُهْم َواَل َينَفُعُهْم َوَيُقوُلوَن َهَٰ َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهللَِّ َما اَل َيرُضُّ

ُبوَنا إىَِل ﴿ [،١٨]يونس: ﴾ۖ   ُشَفَعاُؤَنا ِعنَد اهللَِّ َُذوا ِمن ُدونِِه َأْولَِياَء َما َنْعُبُدُهْم إاِلَّ لُِيَقرِّ ِذيَن اختَّ َوالَّ

هذا هو رشك األّولني واآلخرين سواء بسواء، وإْن سّموه وسيلة فهو  [،٣]الزمر:  ﴾اهللَِّ ُزْلَفىَٰ 

ثالث: القاعدة الثالثة والرابعةالمقرر ال  
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، ألّن اهلل َل َيعل -سبحانه وتعاىل-الرشك بعينه، وليس هو الوسيلة التي رشعها اهلل

ْك ﴿: -سبحانه وتعاىل-الرشك وسيلة إليه أبًدا، وإنَم الرشك ُمْبِعٌد عن اهلل ُه َمن ُيرْشِ بِاهللَِّ إِنَّ

َم اهللَُّ َعَلْيِه اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّارُ   [ .٧١]املائدة: ﴾َوَما لِلظَّاملنَِِي ِمْن َأنَصارٍ  ۖ   َفَقْد َحرَّ

 .فكيف َُيعل الرشك وسيلة إىل اهلل؟؟ تعاىل اهلل عَّم يقولون

: أّن فيها دلياًل عىل أّن هناك من املرشكني َمن يعبد الصاحلني، ألّن الّشاهد من اآلية

ُِم ﴿اهلل بنّي ذلك، وبنّي أن هؤالء الذين تعبدوهنم هم عباٌد فقراء  َيْبَتُغوَن إىَِلَٰ َرِبِّ

ُْم َأْقَرُب ﴿يعني: يتقّربون إليه بالّطاعة ، ﴾اْلَوِسيَلةَ  -جّل وعال-يتسابقون إىل اهلل، ﴾َأَيُّ

وَمن كان كذلك  ﴾ ۖ   َوَيْرُجوَن َرْْحََتُه َوَُيَاُفوَن َعَذاَبهُ ﴿دة لفقرهم إىل اهلل وحاجتهم بالعبا

 .-عّز وجل-فإّنه ال يصُلح أْن يكون إهلـًا ُيدعى وُيعبد مع اهلل

 املنت

ىَٰ ﴿: -تعاىل-ودليل األحجار واألشجار قوله» َت َواْلُعزَّ َوَمنَاَة الثَّالَِثَة  َأَفَرَأْيُتُم الالَّ

 [١٠-١٩]النجم : ﴾ اأْلُْخَرىَٰ 

 الشرح

ِف هذه اآلية دليل أّن هناك َمن  " ودليل األحجار واألشجار...إلخ"  قوله: [ ١٥]

 . يعبد األحجار واألشجار من املرشكني

هذا استفهام إنكار، أي: أخَبوين، من باب استفهام اإلنكار  ﴾َأَفَرَأْيُتمُ ﴿فقوله: 

 .والتوبيخ

َت ﴿ : اسُم صنٍم ِف الطائف، وهو عبارة عن صخرة منقوشة، -ـ بتخفيف التاء﴾ الالَّ

عليها بيٌت مبني، وعليه ستائر، يضاهي الكعبة، وحوله ساحة، وعنده َسَدَنة، كانوا 

 . ، وهي لثقيف وما واالهم من القبائل، يفاِخرون ِبا-عّز وجل-يعبدوهنا من دون اهلل

ثالث: القاعدة الثالثة والرابعةالمقرر ال  

http://rasaelemaratia.comموقع/
http://rasaelemaratia.comموقع/
http://rasaelemaratia.comموقع/


 

     http://rasaelemaratia.com     موقع رسائل إماراتية 

 

38 

َت  َأَفَرَأْيُتمُ  ﴿وُقرئ:  (، وهو: رجٌل َلتَّ َيُلتُّ اسم فاعل من )-ـ بتشديد التاء﴾الالَّ

ويق  وُيطعمه للُحّجاج، فلَّم مات بنوا عىل قَبه بيتـًا، وأْرخوا عليه صالح كان يُلتُّ السَّ

 . ، هذا هو الاّلت-عّز وجل-الستائر، فصاروا يعبدونه من دون اهلل

ى﴿ َلم ِف وادي نخلة بني مّكة والطائف، َحْوهَلا بناء ﴾َواْلُعزَّ : شجرات من السَّ

ظّن اجلّهال أّن هذا الذي وستائر، وعندها َسَدنة، وفيها شياطني يكّلمون الناس، وي

يكّلمهم هو نفس هذه الشجرات أو هذا البيت الذي بنوه مع أّن الذي تكلِّمهم هي 

 . الشياطني لتضّلهم عن سبيل اهلل، وكان هذا الصنم لقريش وأهل مّكة وَمن حوهلم

 صخرة كبرية ِف مكان يقع قريبـًا من جبل ُقديد، بني مّكة واملدينة، وكانْت ﴾: َوَمنَاةَ ﴿

 . خلُزاعة واألوس واخلْزرج، وكانوا َيِرمون من عندها باحلج، ويعبدوهنا من دون اهلل

 . فهذه األصنام الثالثة هي أكَب أصنام العرب

ىَٰ ﴿: -تعاىل-قال اهلل َت َواْلُعزَّ هل أغنتكم شيئـًا ؟، هل ﴾: َوَمنَاةَ  َأَفَرَأْيُتُم الالَّ

زق وحتيي وَتيت ؟، ماذا وجدّتم فيها ؟، نفعتكم ؟، هل نرصتكم ؟، هل كانت ختلق وتر

هذا من باب اإلنكار وتنبيه العقول إىل أْن ترجع إىل رشدها، فهذه إنَم هي صخرات 

 . وشجرات ليس فيها نفع وال رض، خملوقة

مّكة املرّشفة أرسل املغري بن ُشعبة وأبا   -ملسو هيلع هللا ىلص  - ومَلّا جاء اهلل باإلسالم وفتح رسول اهلل

، وأرسل خالد -ملسو هيلع هللا ىلص   -سفيان بن حْرب إىل )الاّلت( ِف الطائف فهدماها بأمر رسول اهلل 

بن الوليد إىل العّزى فهدمها وقطع األشجار وقتل اجلنّية التي كانت فيها ختاطِب الناس 

طالب إىل )َمناة( فهدمها ، وأرسل عِّل بن أيب -واحلمد هلل-وتضّلهم وحماها عن آخرها

وحماها 
(4)

ىَٰ ﴿، وما أنقذت نفسها، فكيف ُتنقذ أهلها وُعّبادها  َت َواْلُعزَّ  َأَفَرَأْيُتُم الالَّ

                                                           

 (.٤١٥-٤/٤١٣د املعاد )انظر: زا (4)

قاعدة الثالثة والرابعةثالث: الالمقرر ال  
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أين ذهبت ؟، هل نفعتكم ؟، هل منعْت نفسها من جنود اهلل ﴾ َوَمنَاَة الثَّالَِثَة اأْلُْخَرىَٰ 

 . وجيوش املوّحدين ؟

فهذا فيه دليل عىل أّن هناك َمن يعبد األشجار واألحجار، بل إّن هذه األصنام الثالثة كانت 

دفعت عنها وال نفعت أهلها فقد هي أكَب أصنامهم ومع هذا حماها اهلل من الُوجود، وما 

رْحه -وقاتلهم وَل َتنعهم أصنامهم، فهذا فيه ما استدّل له الشيخ -ملسو هيلع هللا ىلص - غزاهم رسول اهلل

  أّن هناك َمن يعبد األحجار واألشجار-اهلل

يا سبحان اهلل! برش عقالء يعبدون األشجار واألحجار اجلامدة التي ليس فيها عقول 

ا كبرًيا وليس فيها حركة وال حياة، أين  . عقول البرش ؟، تعاىل اهلل عَّم يقولون علوًّ

 املنت

إىل ُحنني  -ملسو هيلع هللا ىلص  -  قال: خرجنا مع النبي-ريض اهلل عنه-وحديث أيب واقٍد الليثي»

ونحُن حدثاء عهٍد بكفر، وللمرشكني سدرة يعكفون عندها وينوطون ِبا أسلحتهم يقال 

اهلل اجعل لنا ذات أنواط كَم هلم ذات أنواط هلا: ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول 

«... احلديث
(5) [١٦] 

 الشرح

وكان ِمّن أسلم عام الفتح عىل املشهور سنة -ريض اهلل عنه-[عن أيب واقد الليثي١٦] 

واألنواط مجع نوط وهو: التعليق، أي: ذاُت )ذاُت أنواط(، يقال هلا -ثَمٍن من اهلجرة

للتَّبك ِبا، فقال بعُض الصحابة الذين أسلموا قريبـًا وَلْ تعاليق، يعلِّقون ِبا أسلحتهم 

، وهذه بلّية التقليد ( اجعل لنا ذاَت أنواط كَم هلم ذاُت أنواط ): يعرفوا التوحيد َتامـًا

                                                           

وأخرجه . «حديث حسن صحيح»( يف الفنت، ابب ما جاء لرتكنب سنن من كان قبلكم، وقال: ١١٨٠أخرجه الرتمذي رقم ) (5)
اإلحسان(. وصححه ابن حجر -٦٧٠١(، وابن حبان يف صحيحه رقم )٧٦(، وابن أيب عاصم يف السنة رقم )٥/١١٨أمحد )

 (.٤/١١٦يف اإلصابة )

ثالث: القاعدة الثالثة والرابعةالمقرر ال  

http://rasaelemaratia.comموقع/
http://rasaelemaratia.comموقع/
http://rasaelemaratia.comموقع/


 

     http://rasaelemaratia.com     موقع رسائل إماراتية 

 

40 

اهلل أكَب!، اهلل )) وقال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  - والتشبُّه، وهي من أعظم الباليا، فعند ذلك تعّجب النبي

إذا أعجبه يشء أو استنكر شيئـًا فإّنه يكَبِّ أو يقول:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -  ، وكان(( !أكَب!، اهلل أكَب

ر ذلك«  سبحان اهلل»  . ويكرِّ

نَن))  أي: الُطُرق التي يسُلكها الناس ويقتدي بعضهم ببعض، فالسبب  (( إهنا السُّ

 . الذي ْحلكم عىل هذا هو اّتباع سنن األّولني والتشبُّه باملرشكني

ًا َكََم هَلُْم ﴿الت بنوا إسـرائيل ملوسى: كمـا قـ-والذي نفِس بيده-قلتم» نَا إهَِلَٰ اْجَعل لَّ

َهُلونَ  ۖ   آهِلَةٌ  ُكْم َقْوٌم جَتْ عليه السالم مّلا جتاوز البحر ببني -موسى،  [«١٣٨]األعراف: ﴾َقاَل إِنَّ

إُسائيل وأغرق اهلل عدّوهم فيه وهم ينظرون، مّروا عىل ُأناٍس يعُكفون عىل أصناٍم هلم من 

ًا َكََم هَلُْم آهِلَةٌ ﴿: -عليه السالم-املرشكني، فقال هؤالء ملوسى نَا إهَِلَٰ ُكْم َقْوٌم  ۖ   اْجَعل لَّ َقاَل إِنَّ

َهُلونَ  ا ُهْم فِيهِ ﴿أنكر عليهم وقال: ، ﴾جَتْ ٌ مَّ  ُمَتَبَّ
ِ
ُؤاَلء ا َكاُنوا ﴿يعني: باطل،  ﴾إِنَّ َهَٰ َوَباطٌِل مَّ

َلُكْم َعىَل اْلَعاملَنِيَ ﴿ألّنه رشك،  ﴾َيْعَمُلونَ  ًا َوُهَو َفضَّ -١٣٩]األعراف: ﴾َقاَل َأَغرْيَ اهللَِّ َأْبِغيُكْم إهَِلَٰ

أنكر عىل هؤالء، ولكن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -  كَم أّن نبّينا حممًدا-عليه الصالة والسالم-أنكر عليهم [١٤٠

هؤالء وهؤالء َل يرشكوا، فبنوا إُسائيل مَلّا قالوا هذه املقالة َل ُيرشكوا ألهّنم َل يفعلوا، 

وكذلك هؤالء الصحابة لو اخّتذوا ذات أنواط ألرشكوا ولكّن اهلل ْحاهم، مَلّا هناهم نبّيهم 

د، فلَّم علِموا أهنا رشك انتهوا وَل  انتهوا، وقالوا هذه املقالة عن جهل، ما قالوها عن تعمُّ

 .-عّز وجل-ينّفذوا، ولو نّفذوا ألرشكوا باهلل

: أّن هناك َمن يعبد األشجار، ألّن هؤالء املرشكني اخّتذوا ذات فالّشاهد من اآلية

هوا ِبم أنواط، وحاول هؤالء الصحابة الذين َل يتمّكن العلم من قلوِبم حاولوا أن يتشبّ 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص -لوال أّن اهلل ْحاهم برسوله

: أّن هناك َمن يتَّبك باألشجار ويعُكف عندها، والعكوف معناه: البقاء عندها الشاهد

قاعدة الثالثة والرابعةثالث: الالمقرر ال  
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بـًا إليها . فالُعكوف هو: البقاء ِف املكان  . مّدة تقرُّ

 فدّل هذا عىل مسائل عظيمة:

: خطر اجلهل بالتوحيد، فإْن َمْن كان َيهُل التوحيد َحِريٌّ أْن يقع ِف املسألة األوىل

الرشك وهو ال يدري، ومن هنا َيب تعلُّم التوحيد، وتعلُّم ما يضاّده من الرشك حتى يكون 

نسان عىل بصرية لئال ُيؤتى من جهله، ال سّيَم إذا رأى من يفعل ذلك فيحسُبه حقـًّا اإل

 . بسبب جهله، ففيه: خطُر اجلهل، ال سّيَم ِف أمور العقيدة

من »: -ملسو هيلع هللا ىلص  - : ِف احلديث خطُر التشبُّه باملرشكني، وأّنه قد يؤدِّي إىل الرشك، قالثانيـًا

«تشّبه بقوٍم فهو منهم
(6)

 . ، فال َيوز التشبُّه باملرشكني 

ي بغري اسمه، املسألة الثالثة ك باألحجار واألشجار واألبنية رشٌك وإْن ُسمِّ : أّن التَبُّ

ألنه طلب الَبكة من غري اهلل من األحجار واألشجار والُقبور واألرضحة، وهذا رشك وإْن 

 . سّموه بغري اسم الرشك

 املنت

الرابعة: أّن مرشكي زماننا أغلظ رشكـًا من األّولني، ألّن األّولني ُيرشكون القاعدة »

ِف الرخاء وُُيلصون ِف الشّدة، ومرشكوا زماننا رشكهم دائم؛ ِف الرخاء والشّدة . والدليل 

يَن َفَلَمَّ نَ ﴿: -تعاىل-قوله اُهْم إىَِل اْلََبِّ إَِذا ُهْم َفإَِذا َركُِبوا ِِف اْلُفْلِك َدَعُوا اهللََّ خُمِْلِصنَي َلُه الدِّ جَّ

ُكون   [١٧][« ٦٥]العنكبوت: ﴾ُيرْشِ

 

                                                           

 ( من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما.١/٥٠( يف اللباس، ابب يف لبس الشهرة، وأمحد )٤٠٣١أبو داود رقم ) أخرجه (6)
 (.١٣٩-١/١٣٦) «اقتضاء الصراط املستقيم». «هذا إسناد جيد»قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

 (: سنده صحيح.١/٦٥وقال احلافظ العراقي يف ختريج اإلحياء: )
 (: سنده حسن.٦/٩٨بن حجر يف فتح الباري: )وقال احلافظ ا

ثالث: القاعدة الثالثة والرابعةالمقرر ال  
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 الشرح

أّن مرشكي زماننا أعظُم رشكـًا من األّولني الذين  :-وهي األخرية-القاعدة الرابعة[١٧] 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص -  ُبعث إليهم رسول اهلل

أخَب أن املرشكني األولني ُُيلصون هلل -جّل وعال-: أّن اهللوالسبب ِف ذلك واضح

لعلمهم أّنه ال ُينقذ من الشدائد إالّ اهلل -عّز وجل-إذا اشتّد ِبم األمر، فال يدعون غري اهلل

ُّ ِِف اْلَبْحِر َضلَّ َمن َتْدُعوَن إاِلَّ إِ ﴿: -تعاىل-كَم قال ُكُم الرضُّ اهُ َوإَِذا َمسَّ اُكْم إىَِل اْلََبِّ  ۖ   يَّ َفَلَمَّ َنجَّ

نَساُن َكُفوًرا ۖ   َأْعَرْضُتمْ  ْوٌج ﴿وِف اآلية األخرى:  [،٦٧]اإلُساء: ﴾َوَكاَن اإْلِ َوإَِذا َغِشَيُهم مَّ

ينَ  اُهْم إىَِل ﴿يعني: خملصني له الدعاء،  ﴾َكالظَُّلِل َدَعُوا اهللََّ خُمِْلِصنَي َلُه الدِّ اْلََبِّ َفِمنُْهم َفَلَمَّ َنجَّ

ْقَتِصدٌ  ُكونَ ﴿وِف اآلية األخرى:  [،٣١]لقَمن: ﴾ۖ   مُّ اُهْم إىَِل اْلََبِّ إَِذا ُهْم ُيرْشِ  ﴾َفَلَمَّ َنجَّ

 فاألّولون ُيرشكون ِف الرخاء، يدعون األصنام واألحجار واألشجار .  [،٦٥]العنكبوت:

أما إذا وقعوا ِف شّدة وأرشفوا عىل اهلالك فإهنم ال يدعون صنمـًا وال شجًرا وال حجًرا 

، فإذا كان ال ُيلِّص من الشدائد -سبحانه وتعاىل-وال أي خملوق، وإنَم يدعون اهلل وحده

 . فكيف ُيدعى غرُيه ِف الرخاء-جّل وعال-إالّ اهلل

ن حدث فيهم الرشك من هذه األّمة أما مرشكوا هذا الزمان يعني: املتأّخرين الذي

املحمدّية فإّن رشكهم دائٌم ِف الرخاء والشّدة، ال ُُيلصون هلل وال ِف حالة الشّدة، بل كلَم 

فاعي وغري  اشتّد ِبم األمر اشتّد رشكهم ونداؤهم للحسن واحلسني وعبد القادر والرِّ

ا اشتّد ِبم األمر صاروا ذلك، هذا يشء معروف، وُيذكر عنهم العجائب ِف البحار، أهنم إذ

، ألّن دعاة -عّز وجل-َيتفون بأسَمء األولياء والصاحلني ويستغيثون ِبم من دون اهلل

الباطل والضالل يقولون هلم: نحن ننقذكم من البِحار، فإذا أصابكم يشء اهتفوا بأسَمئنا 

 ونحُن ننقذكم. 

قاعدة الثالثة والرابعةثالث: الالمقرر ال  
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ففيها « طبقات الشعراين»-إْن شئتم-كَم ُيروى هذا عن مشايخ الطُّرق الصوفية، واقرءوا

امات األولياء، وأهنم ينقذون من البحار، وأنه يمّد يده ما تقشعّر منه اجللود ِمّا يسّميه كر

َهاهتم  ى أكَممه، إىل غري ذلك من ُترَّ إىل البحر وَيمل املرَكب كله وُُيرجه إىل الَب وال َتَتنَدَّ

 . وُخرافاهتم، فرشكهم دائم ِف الرخاء والشّدة، فهم أغلظ من املرشكني األّولني

«بهاتكشف الش»وأيضـًا كَم قال الشيخ ِف 
(7)

: أّن األّولني يعبدون -من وجه آخر-

ـًا من أفجر الناس،  ُأناسـًا صاحلني من املالئكة واألنبياء واألولياء، أما هؤالء فيعبدون ُأناس

وهم يعرتفون بذلك، فالذين يسّموهنم األقطاب واألغواث ال يصّلون، وال يصومون، 

مهم ليس عليهم تكاليف، فليس وال يتنزّهون عن الزنا واللواط والفاحشة، ألهنم بزع

عليهم حرام وال حالل، إنَم هذا للعوام فقط، وهم يعرتفون أّن سادهتم ال يصّلون وال 

يصومون، وأهنم ال يتوّرعون عن فاحشة، ومع هذا يعبدوهنم، بل يعبدون ُأناسـًا من أفجر 

 . الناس: كاحلاّلج، وابن عريب، والّرفاعي، والبدوي وغريهم

الدليل عىل أّن املرشكني املتأّخرين أعظم وأغلُظ رشكـًا من األّولني،  وقد ساق الشيخ

َفإَِذا َرِكُبوا ِِف ﴿ألّن األّولني ُُيلصون ِف الشّدة وُيرشكون ِف الرخاء، فاستدل بقوله تعاىل: 

ينَ  ـَه خُمِْلِصنَي َلُه الدِّ  .[٦٥]العنكبوت: ﴾اْلُفْلِك َدَعُوا اللَّ

 . وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، وآله وصحبه أمجعني

* * * 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 ( ضمن مؤلفات اإلمام اجملدد/ قسم العقيدة.١٧٠-١٦٩انظر: كشف الشبهات )ص (7)

قاعدة الثالثة والرابعةثالث: الالمقرر ال  
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 من القواعد األربع لثسئلة مراجعة للدرس الثاأ

 

 ماهي سلبيات الشرك؟ ➢

ما يسيرون على أهوائهم 
ّ
أهله متفّرقون في عباداتهم ال يجمعهم ضابط؛ ألّنهم ال يسيرون على أصل، وإن

ر 
ُ
لين، فتكث

ّ
َرُجٍل َهْل ﴿تفّرقاتهم ودعايات املضل

ِّ
ا ِل ما

َ
 َسل

ا
 َوَرُجل

َ
اِكُسون

َ
ش

َ
اُء ُمت

َ
َرك

ُ
 ِفيِه ش

ا
ُجل  رَّ

ا
ل
َ
ُ َمث َرَب اَّللَّ

َ
ض

 
ا

ل
َ
ِوَياِن َمث

َ
ِ   َۚيْست

َحْمُد َّلِلَّ
ْ
   ۚال

َ
ُمون

َ
 َيْعل

َ
ُرُهْم ال

َ
ث
ْ
ك
َ
 .[١٩]الزمر:  ﴾َبْل أ

 

ا من امللئكة؟كيف تردين على من يقول الذي يعبد الصنم ليس مثل الذي يعبد 
ا
ا وملكـ

ا
 صالحـ

ا
 رجل

هم، واستحّل دماءهم وأموالهم، ولم يفّرِق بينهم، والذين 
ّ
الرسول لم يفّرق بينهم، بل اعتبرهم مشركين كل

يعبدون املسيح، واملسيح رسول هللا، ومع هذا قاتلهم. واليهود يعبدون ُعزيًرا، وهو من أنبيائهم، أو من 

ا أو يعُبد ، لم يفّرِق بينهم. فالشرك ال ت- ملسو هيلع هللا ىلص -صالحيهم، قاتلهم رسول هللا 
ً
 صالحـ

ً
فريق فيه بين َمْن يعُبد رجال

ا َمْن كان، ولهذا يقول: 
ً
ا أو حجًرا أو شجًرا، ألن الشرك هو: عبادة غير هللا كائنـ

ً
 ﴿صنمـ

َ
َ َوال

َّ
َواْعُبُدوا اَّلل

ْيًئا
َ
وا ِبِه ش

ُ
ِرك

ْ
ش

ُ
ْيًئا﴿وكلمة ، ﴾ت

َ
شرك مع هللا ﴾ش

ُ
من -عّز وجل-في سياق النهي تعّم كّل ش يء، تعّم كل َمْن أ

 املالئكة والرسل والصالحين واألولياء، واألحجار واألشجار.

 

 ؟﴿ ويكون الدين كله هلل ﴾ ما املقصود بقوله تعالى  ➢

ا َمْن كان، فال فرق بين الشرك باألولياء والصالحين أو 
ً
 ألحد كائنـ

ٌ
ة
َ
ِرك

َ
تكون العبادة كلها هلل، ليس فيها ش

 أو غيرهم.باألحجار أو باألشجار أو بالشياطين 

 

 

 الصلة عند غروب الشمس وعند طلوعها؟ - ملسو هيلع هللا ىلص -عللي؛ ملاذا نهى الرسول  ➢
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ا للذريعة، ألّن هناك َمن يسُجد للشمس عند طلوعها ويسجد لها عند غروبها، فنهينا أْن نصلَي في هذين  سدًّ

ا كان في الصالة في هذا الوقت مشابهة لفعل امل
ّ َ
شركين ُمِنَع من ذلك الوقتين وإْن كانت الصالة هلل، لكن مل

فض ي إلى الشرك، والرسول 
ُ
ا للذريعة التي ت  جاء بالنهي عن الشرك وسّد ذرائعه املفضية إليه. - ملسو هيلع هللا ىلص -سدًّ

 

 

َهْيِن ﴿: في قوله تعالى
ََٰ
َي ِإل ّمِ

ُ
وِني َوأ

ُ
ِخذ اِس اتَّ َت ِللنَّ

ْ
ل
ُ
نَت ق

َ
أ
َ
ى اْبَن َمْرَيَم أ ُ َيا ِعيس َ

َّ
اَل اَّلل

َ
 ق

ْ
ِمن  َوِإذ

 ِ
َّ

ْيَس ِلي ِبَحّق    ُۖدوِن اَّلل
َ
وَل َما ل

ُ
ق
َ
ْن أ

َ
وُن ِلي أ

ُ
َك َما َيك

َ
اَل ُسْبَحان

َ
َقْد َعِلْمَتهُ   ۚق

َ
ُتُه ف

ْ
ل
ُ
نُت ق

ُ
ُم َما   ِۚإن ك

َ
ْعل

َ
ت

ْفِسَك 
َ
ُم َما ِفي ن

َ
ْعل

َ
 أ

َ
ي َوال ْفس ِ

َ
ُيوِب   ِۚفي ن

ُ
غ
ْ
ُم ال

َّ
نَت َعال

َ
َك أ  رد على من؟ [١١٦املائدة: ]«﴾ِإنَّ

على من فّرق في ذلك من عّباد القبور، فهذا فيه رّد على هؤالء الذين يقولون: إن الشرك عبادة األصنام، رد 

ا، وينكرون التسوية بين هؤالء، 
ً
 صالحـ

ً
ا أو رجال

ّ
ى عندهم بين َمن عبد األصنام وبين َمن عبد وليـ وال يسوَّ

طة الواضحة من ناحيتينويزعمون أّن الشرك مقصوٌر على عبادة األصنام فقط، وهذا من ا
َ
 :ملغال

 .في القرآن أنكر على الجميع، وأمر بقتال الجميع -جّل وعال  -الناحية األولى: أّن هللا 

ك أو رجل صالح. - ملسو هيلع هللا ىلص -الناحية الثانية: أّن النبي 
َ
 لم يفّرِق بين عاِبِد صنم  وعاِبد مل

 

 

 ما املقصود بالوسيلة لغة وشرعا؟ ➢

ل إلى رض ى هللا وجّنته هو  ل إلى املقصود، فالذي يوّصِ الطاعة والُقرب، فهي في اللغة: الش يء الذي يوّصِ

 ﴾.: -تعالى  –الوسيلة إلى هللا، هذه هي الوسيلة املشروعة في قوله 
َ
ة
َ
َوِسيل

ْ
ْيِه ال

َ
وا ِإل

ُ
 ﴿ َواْبَتغ

 

 

 ما معنى الوسيلة عند املخرفين؟ ➢

خبره عنك، كأّن هللا أن تجعل بينك وبين هللا 
ُ
عّرِف هللا بك وتنُقل له حاجاتك وت

ُ
ال يعلم،  -جّل وعال  -واسطة ت

 بعد ما يلّح عليه بالوسائط -جّل وعال-أو كأن هللا
ّ
 هللا عّما يقولون. -تعالى  -بخيل ال يعطي إال
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 ماهي الوسيلة املشروعة؟ ➢

ل إليه بأسمائه وص  .-سبحانه وتعالى  -فاته الطاعة التي تقّرِب إلى هللا، والتوسُّ

 

 

 ما املقصود باللت والعزى ومناة؟ ➢

تَّ -بتشديد التاء
َ
ويق وُيطعمه للُحّجاج، فلّما مات  اسم فاعل من ) ل تُّ السَّ

ُ
 (، وهو: رجٌل صالح كان يل

تُّ
ُ
َيل

ا، وأْرخوا عليه الستائر، فصاروا يعبدونه من دون هللا
ً
ت.-عّز وجل-بنوا على قبره بيتـ

ّ
 ، هذا هو الال

ها بناء وستائر، و ﴿ والعّزى ﴾: 
َ
ة والطائف، َحْول

ّ
م في وادي نخلة بين مك

َ
ل عندها َسَدنة، وفيها شجرات من السَّ

مهم هو نفس هذه الشجرات أو هذا البيت الذي 
ّ
مون الناس، ويظّن الجّهال أّن هذا الذي يكل

ّ
شياطين يكل

ة وَمن 
ّ
هم عن سبيل هللا، وكان هذا الصنم لقريش وأهل مك

ّ
مهم هي الشياطين لتضل ِ

ّ
بنوه مع أّن الذي تكل

 حولهم.

 ﴿ ومناة ﴾: 
ً
زاعة واألوس صخرة كبيرة في مكان يقع قريبـ

ُ
ة واملدينة، وكانْت لخ

ّ
ديد، بين مك

ُ
ا من جبل ق

 والخْزرج، وكانوا يحِرمون من عندها بالحج، ويعبدونها من دون هللا.

 فهذه األصنام الثالثة هي أكبر أصنام العرب.

 

 

 اذكري كيفية هدم كل من اللت وعزى ومناة.  ➢

ا جاء هللا باإلسالم وفتح رسول هللا 
ّ َ
  - ملسو هيلع هللا ىلص -ومل

ّ
عبة وأبا سفيان بن حْرب إلى ) مك

ُ
ة املشّرفة أرسل املغير بن ش

ت ( في الطائف فهدماها بأمر رسول هللا 
ّ
، وأرسل خالد بن الوليد إلى العّزى فهدمها وقطع األشجار - ملسو هيلع هللا ىلص -الال

هم ومحاها عن آخرها
ّ
، وأرسل علّي بن أبي -والحمد هلل-وقتل الجنّية التي كانت فيها تخاِطب الناس وتضل
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نقذ أهلها وُعّبادها طا
ُ
ىَٰ  ﴿لب إلى )َمناة( فهدمها ومحاها، وما أنقذت نفسها، فكيف ت ُعزَّ

ْ
َت َوال

َّ
ْيُتُم الال

َ
َرأ
َ
ف
َ
أ

َرىَٰ ﴾  
ْ
خ
ُ ْ
 األ

َ
ة
َ
اِلث

َّ
 الث

َ
 أين ذهبت ؟، هل نفعتكم ؟، هل منعْت نفسها من جنود هللا وجيوش املوّحدين؟َوَمَناة

 

 

 ما املقصود ) بأنها السنن (؟ ➢

كها الناس ويقتدي بعضهم ببعض، فالسبب الذي حملكم على هذا هو
ُ
ُرق التي يسل

ُ
باع سنن األّولين  الط

ّ
ات

ه باملشركين.  والتشبُّ

 

 

 فيه مسائل عظيمة اذكريها. -رض ي هللا عنها-حديث أبي واقد الليثي  ➢

يقع في الشرك وهو ال يدري، املسألة األولى: خطر الجهل بالتوحيد، فإْن َمْن كان يجهُل التوحيد َحِريٌّ أْن 

م ما يضاّده من الشرك حتى يكون اإلنسان على بصيرة لئال ُيؤتى من 
ُّ
م التوحيد، وتعل

ُّ
ومن هنا يجب تعل

ا بسبب جهله، ففيه: خطُر الجهل، ال سّيما في أمور 
ًّ
جهله، ال سّيما إذا رأى من يفعل ذلك فيحسُبه حقـ

 العقيدة.

ا: في الحديث خطُر التشبُّ 
ً
ي إلى الشرك، قال ثانيـ ه قد يؤّدِ

ّ
من تشّبه بقوم  فهو منهم : » - ملسو هيلع هللا ىلص -ه باملشركين، وأن

ه باملشركين.«  ، فال يجوز التشبُّ

ي بغير اسمه، ألنه طلب البركة من غير  املسألة الثالثة: أّن التبرُّك باألحجار واألشجار واألبنية شرٌك وإْن ُسّمِ

 واألضرحة، وهذا شرك وإْن سّموه بغير اسم الشرك.هللا من األحجار واألشجار والُقبور 

 

 

ا من األولين؟ ➢
ا
 عللي: ملاذا مشركي زماننا أغلظ شرك

رين الذين حدث فيهم الشرك من هذه األّمة املحمدّية فإّن شركهم دائٌم في الرخاء والشّدة، ال 
ّ
ألن املتأخ

شركهم ونداؤهم للحسن والحسين وعبد  ُيخلصون هلل وال في حالة الشّدة، بل كلما اشتّد بهم األمر اشتّد 
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القادر والّرِفاعي وغير ذلك، هذا ش يء معروف، وُيذكر عنهم العجائب في البحار، أنهم إذا اشتّد بهم األمر 

؛ ألّن دعاة الباطل -عّز وجل  -صاروا يهتفون بأسماء األولياء والصالحين ويستغيثون بهم من دون هللا 

كم من الِبحار، فإذا أصابكم ش يء اهتفوا بأسمائنا ونحُن ننقذكم. كما والضالل يقولون لهم: نحن ننقذ

رق الصوفية، واقرءوا
ُّ
ففيها ما تقشعّر منه « طبقات الشعراني »  -إْن شئتم-ُيروى هذا عن مشايخ الط

ب 
َ
كله الجلود مّما يسّميه كرامات األولياء، وأنهم ينقذون من البحار، وأنه يمّد يده إلى البحر ويحمل املرك

رافاتهم، فشركهم دائم في الرخاء والشّدة، 
ُ
َهاتهم وخ رَّ

ُ
ى أكمامه، إلى غير ذلك من ت َندَّ

َ
ت
َ
وُيخرجه إلى البر وال ت

 .فهم أغلظ من املشركين األّولين

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

الثالث واألخيرالدرس ختبار ا  

  -حفظه هللا  - شيخ صالح بن فوزان الفوزانال

 القواعد األربعشرح 
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 :السؤال األول �� 

 :أكمل/ ــــي الفراغات التالية��

 في عباداتهم ال يجمعهم ضابط......................... من سلبيات الشرك وأباطيله أن أهله   /١

 هي أكبر أصنام العرب.  .....................و  .....................و ..................... /١

 .........................................................................الشرك هو:   /٣

 

 

 :السؤال الثاني��

 أجيب / ـــــــــي عما يلي : ��
 
 عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروبها.  - ملسو هيلع هللا ىلص -نهى الرسول  /١

............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

 
 

ا من األولين. /١
ً
 مشركو زماننا أعظُم شرك

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

الثالثالدرس اإلجابة النموذجية الختبار   

  -حفظه هللا  - شيخ صالح بن فوزان الفوزانال

 القواعد األربعشرح 
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 :السؤال األول  ��

 :أكمل/ ــــي الفراغات التالية��

 في عباداتهم ال يجمعهم ضابط.متفرقون من سلبيات الشرك وأباطيله أن أهله   /١

 هي أكبر أصنام العرب. مناةو  الُعزى و  الالت /١

 عبادة غير هللا كائًنا من كان.الشرك هو:   /٣

 

 :السؤال الثاني��

 أجيب / ـــــــــي عما يلي : ��
 عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروبها.  - ملسو هيلع هللا ىلص -نهى الرسول  /١

فض ي إلى الشرك؛ ألن هناك من يسجد للشمس عند طلوعها، ويسجد لها عند غروبها، 
ُ
سًدا للذريعة التي ت

 جاء بالنهي عن الشرك وسد ذرائعه املفضية إليه. - ملسو هيلع هللا ىلص -والرسول  
 
 

ا من األولين. /١
ً
 مشركو زماننا أعظُم شرك

 .شركهم دائم في الرخاء والشدةألن األولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركي زماننا 
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