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أسأل اهلل الكريم  ب  الرريا الرمرأ  أت مكريف ا د الرواأخ ةا وري   ةأت  "

جيرلك مبخبكًخ أمنام كنت  ةأت جيرلك ممن إذا أعطي شكي  ةإذا ابكيل صرب  ةإذا أذار  

 سكغفي  فإت هذه الثالث عنيفات السرخد  . إ

اعل  أبشوا اهلل لطخعكه أت احلنأفأة ملة إبياهأ  ؛ أت تربو اهلل ةحوه خملصرًخ لره  

ڄ   ڄ  ڄ  ژ كرام ارخل تررخ      الومن  ةبذلك أمي اهلل مجأع النخس ةولقه  هلرخ

(1)ژڃ  ڃ  ڃ   
فررخعل  أت الربررخد        فررإذا عيفررت أت اهلل ولقررك لربخدترره

ال    تسرمى صرال  إ  مرع الطهرخب  ؛ فرإذا تسمى عبخد  إ  مع الكيفحأو  كام أت الصر

 دول الرشا د الربخد  فسوت  كخحلوث إذا دول د الطهخب  . 

فإذا عيفت أت الرشا إذا وخلط الربخد  أفسوهخ ةأحبط الرمل  ةصخب صرخحبه مرن 

اخلخلومن د النخب  عيفت أت أه  مخ علأك مريفرة ذلرك  لررل اهلل أت كلصرك مرن هرذه 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ژ ا بخهلل  الذي اخل اهلل تررخ  فأره  الشبكة  ةهي الرش

 ."   ةذلك بمريفة أببع ايفاعو ذكيهخ اهلل ترخ  د ككخبه (2)ژ ھ   ھ  ھ  ے

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

هذه الرسالة التي وضعها املصنف هي القواعد األربع، ومن هنج الشيخ حممد 

أن يضع قواعد للعامة وطلبة العلم يسريون عليها، خاصة يف  بن عبد الوهاب 
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أمور الدين بأسلوب سهل واضح، مقرونًا باألدلة ليكون املسلم عىل بينة يف أمر دينه، 

 ويتمسك به . 

عد، وقبل ذكر األربع قواعد ذكر مقدمة هلا، ذكر أربع قوا وهنا املصنف 

وهذه املقدمة هلا إذا استقرت يف نفس املسلم قبل تلك القواعد األربع التي سيذكرها 

املصنف، يف املقدمة التي ذكرها بَّين أن الدين هو التوحيد، وأن التوحيد يفسد 

القواعد بالرشك، وأن الرشك حيبط العمل، ثم ذكر خطر الرشك، ثم بعد ذلك ذكر 

 األربع وهي: 

 : أن توحيد الربوبية ال يكفي لدخول اجلنة. القخعو  األة 

 : دعوى املرشكَّي يف الرشك وهي طلب القربة والشفاعة .القخعو  الثخاأة

 : هي تنوع عبادات املرشكَّي. القخعو  الثخلثة

ن : هي الفرق بَّي املرشكَّي السابقَّي والالحقَّي ؛ يبَّي لنا أالقخعو  اليابرة

 مرشكي زماننا هذا أعظم رشكًا من األولَّي كام سيأيت ذلك . 

من صدق الداعية أسأل اهلل الكيم  ب  الريا الرمأ  : قال املصنف 

يدعو ربه ملن يدعوه باهلداية والسداد  أن يدعو للمدعو،  وكثريًا ما كان الشيخ 

قد كتب إىل والرشاد ونحو ذلك، وهذا من أمارة صدق وإخالص الداعي إىل ربه؛ ف

أحد من يعاديه قال: وأنت ممن أدعو لك يف سجودي لعل اهلل هيديك، وهنا قال: 

 : ، هنا الكريم يكون استنباطًا من قولهأسأل اهلل الكيم ؛ قوله:  أسأل اهلل الكيم 

(1)ژڎ  ڎ   ڈ  ژ 
فهو يسأل الكريم بأن يمنحك العلم العظيم، وهو علم  
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 مـقـدمـــــــــــة 

 

5 

التوحيد، وأعظم كرم يتكرم اهلل به عىل عباده هو هدايتهم إىل التوحيد واحلذر من 

، فالكريم اسم من أسامء اهلل، وصفته أسأل اهلل الكيم الرشك، لذلك قال املصنف: 

خلق اجلنة ملن  الكرم، فمن كرمه هداية اخللق، ومن كرمه رزق اخللق، ومن كرمه

أطاعه، ومن كرمه أرسل الرسل، وغري ذلك من مكارم اهلل املديدة العديدة، قال: 

؛ سأل اهلل الكريم ووصفه بأنه رب العرش  أسأل اهلل الكيم  ب  الريا الرمأ 

بأعظم ما خلقه وهو  فتوسل إىل اهلل -العرش  -العظيم، وهو أعظم املخلوقات 

اهلل به وهو التوحيد، وأعظم هني ٍ هَنََى عنه هو الرشك،  العرش األعظم، َأْمٌر َأَمرَ 

؛ والعرش ب  الريا الرمأ فناسب ذكر ذلك أعظم املخلوقات وهو العرش، قال: 

  :بثالث صفات  وصفه اهلل

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ         ۉ      ژ ، قال سبحانه: بخلرممة: الصفة األة 

(1)ژى    ائ  ائ  ەئ      ىې  ې  ېې
 .  

(2)ژڭ     ڭ  ڭ   ژ ، كام قال: بخملجووصف العرش سبحانه: : الثخاأة
 .  

ٴۇ    ۋ     ۋ       ۅ  ژ ، يعني: العرش، قال سبحانه: بخلكيموصفه سبحانه: : الثخلثة

ژۅ  ۉ  ۉ  
(3)

وهي القوة  -فوصف بثالث صفات: العظمة واملجد  

والكرم، قال: أن يتوالك يف الدنيا واآلخرة، فإذا توىل اهلل العبد هداه  -والزينة 

پ  پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ للرصاط املستقيم، كام قال سبحانه: 

                                                 

 .129التوبة:  ( سورة1)
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(1)ژڀ  
(2)ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ژ وقال:  

ۇئ  ۇئ     ژ وقال سبحانه:  

(3)ژۆئ   ۆئ   
ىئ  ژ العبد رفعه، قال تعاىل:  كام يف سورة احلج، فإذا توىل اهلل  

(4)ژيئ  جب  حب  خب  مب  
، قال سبحانه:   ىب  ژ وإذا رفع اهلل واليته عن العبد ضلن

(5)ژيب  جت   حت  خت  
فمن رمحة اهلل أن يتوىل عباده املؤمنَّي، لذلك قال: أن يتوالك  

يف الدنيا واآلخرة، يتوالك يف الدنيا: باهلداية إىل الرصاط املستقيم والبعد عن 

الشبهات والشهوات وحفظك منها، ومن الوالية يف اآلخرة: الطمأنينة من كروب 

 كنت، يعني: يف أي مكان املحرش وأهواله ونحو ذلك، قال: أن جيعلك مباركًا أينام

افتخر بأن اهلل جعله مباركًا أينام كان، كام قال  حللت، ويف أي زمان فيه، وعيسى 

(6)ژگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ژ سبحانه: 
ومن بركة  

املسلم أنه إذا حلن يف أي مكان يعلم اآلخرين أمر دينهم ؛ كٌل عىل ما يعطيه اهلل من 

؛ : دعوة غريه إىل التوحيدالربكة التي جيعلها اهلل يف عبده هوالدين والعلم، ومن أعظم 

ڦ  ژ وهذا من الربكة  ،وهو يف السجن دعا إىل التوحيد لذلك يوسف 

(7)ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       
بارك اهلل يف دعوته ؛ فمكث  ونبينا حممد  

                                                 

 .196األعراف:  ( سورة1)

 .40األنفال:  ( سورة2)

 .78احلج:  ( سورة3)

 .11حممد:  ( سورة4)

 .11حممد:  ( سورة5)

 .31مريم:  ( سورة6)

 .39يوسف:  ( سورة7)



 مـقـدمـــــــــــة 

 

7 

زمنًا يسريًا يف الدهر، ومع ذلك انترشت دعوته ودخل الناس يف دين اهلل أفواجًا، 

وكأنه عليه الصالة والسالم مل يمت، وهذه من الربكة التي أودعها اهلل تعاىل له، 

ري ملا واألنبياء سألوا رهبم الربكة ؛ ألن املبارك هو اهلل، كام قال أيوب يف صحيح البخا

نزل عليه جراد من ذهب جعل أيوب حيثو بثوبه، وقال اهلل تعاىل: وأنت يا أيوب، 

فقال: ال غنى يل عن بركتك، فال أحد يستغني عن بركة اهلل سبحانه، وهلذا أمر املسلم 

إذا أراد أن يعمل عماًل أن يسمي اهلل، ال سيام يف ما جاء األمر هبا مثل الذبح عند هبيمة 

يؤكل مما أباحه اهلل، فيقول الشخص: بسم اهلل، يعني: استعانة وبركة، األنعام وما 

يعني: يا رب أعنّي عىل هذا األمر، ويا رب اجعل بركتك عىل هذا األمر ألين ذكرت 

اسمك عليه، فكل أمر ُيذكر اسم اهلل فيه ُيرجى أن حتلن عليه الربكة، لذلك إذا دخل 

قوله بسم اهلل، إذا  .ل: بسم اهلل جنبه الشيطاناملسلم املنزل، وإذا أتى الرجل أهله قا

قيل لك: ما معنى بسم اهلل ؟ تقول: الباء لالستعانة، يعني: يا رب أعني عىل هذا 

األمر، ويا رب أنا أطلب بركتك أن حتلن عىل هذا األمر، واهلل تعاىل ذكر أنه هو املبارك 

(1)ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ وحده، فقال تعاىل: 
ٱ  ٻ  ٻ     ژ وقال:   

(2)ژٻ  
(3)ژۉ  ۉ   ې       ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ژ وقال:   

فال يقال   

للشخص: تباركت علينا، فلو دخل شخص إىل منزل شخص فال جيوز أن يقول له: 

تباركت علينا بالزيارة، أو زرنا تبارك علينا، وال يقال أيضًا: إذا عمل شخص عماًل 

                                                 

 .1الفرقان:  ( سورة1)

 .1امللك:  ( سورة2)

 .10الفرقان:  ( سورة3)
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عظياًم ونحو ذلك ووافق عليه أن يقال: وقد بارك فالن عىل هذا العمل ألن املبارك 

فالن بالربكة يف هذا العمل ونحو ذلك، فال تنسب الربكة  هو اهلل، وإنام يقال: ودعا

للشخص وإنام املبارك وحده، وهذا يكثر أن يقال: وقد بارك فالن عىل هذا املرشوع 

أو عىل هذا العمل، هذا ال جيوز ألن املبارك هو اهلل وحده، وكلام قرب املسلم من اهلل 

ب من هذا النور ناله من هذا النور زادت بركة العبد ؛ ألن اهلل هو املبارك، وكلام قر

بحسب القرب، وإذا قرب الشخص من القرآن العظيم أيضًا نالته الربكة بقدر قربه 

(1)ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ منه، ألن القرآن مبارك، قال سبحانه: 
. 

وقال ابن كثري: ويف عهد الدولة العثامنية أي: عهد عثامن بن عفان، قال: 

للقرآن، فلام قرب  : بسبب كثرة تالوة عثامن انترشت الفتوحات واتسعت، قال

 هذا العظيم من أمر مبارك رشعه اهلل نالت الربكة غريه. 

 فإذا قيل: ما هي الربكة ؟ 

إذا كانت يف قليل كثرته، وإذا كانت يف الكثري نفعته، يعني: الزيادة  :الربكة هي

 والنامء. 

وتقبيل احلجر األسود ال  «ةاخلري   مأيت إ  بخخلري»ويف صحيح البخاري: 

يكون من باب الربكة، ال ما جيوز، وإنام تعبدًا، فال يقال: أنا أقبل احلجر األسود تربكًا 

به، فال جيوز هذا األمر ألنه كام قلنا لكم: املبارك هو اهلل وحده، وعليه ؛ فال يتمسح 

أو أستار مثاًل بشخص يقول: أنال الربكة، وال يتمسح بأعمدة احلرم أو نحو ذلك، 

الكعبة والكعبة، يقول: أنال الربكة، ألن املبارك هو اهلل، هلذا قال: وأن جيعلك مباركًا 

                                                 

 .29ص:  ( سورة1)
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أينام كنت، فإذا كان الشخص مباركًا نفع اهلل به أينام كان، يف الزمان أو املكان، قال: 

وان جيعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتيل صرب وإذا أذنب استغفر، قال: فإن هؤالء 

؛  من ابن القيم  ث عنوان السعادة، هذه العبارة أخذها املصنف الثال

ذكر أن هذه الثالث هي عنوان السعادة، وهذه الثالث مذكورة  فإن ابن القيم 

كلها يف كتاب اهلل؛ فمن كان شاكرًا صابرًا مستغفرًا فقد حقق ونال السعادة يف الدنيا 

كر، ومن فضل اهلل تعاىل أن من واآلخرة، لذلك قال: وأن جيعلك ممن إذا أعطي ش

  .شكره زاد عليه يف النعم، فمن شكره ليس النعم تدوم فقط وإنام تزيد كذلك

عبارة: بالشكر تدوم النعم ؛ نقول: غري صحيحة ؛ وإنام العبارة الصحيحة: 

 بالشكر تزيد النعم؛ فليست تدوم فقط بل تزيد وتتنامى بالشكر، قال سبحانه: 

قال: من إذا أعطي شكر، وهذه سنة اهلل يف خلقه   (1)ژ ڦ  ڦ  ڄژ 

شكر به، وكان يقوم حتى تتفطر قدماه،  وعباده ؛ من شكر رفعه اهلل كثريًا، فالنبي 

جزاه اهلل بأعايل اجلنان، وهكذا، قال: من إذا أعطي شكر وإذا ابتيل صرب، فمن ابتيل 

پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ وصرب حقق شيئًا من السعادة، قال سبحانه: 

(2)ژپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    
وأيوب  

عليهم  -فرفعه اهلل، وأمر العباد أن يمتثلوا به بالصرب، وكذلك ذا النون، ويوسف 

فرفعه اهلل حتى جعله عىل خزائن  ،وصرب يف السجن ،صرب يف اجلب -السالم 

هكذا، فمنزلة صرب و األرض، وبقي ذكر اجلميع منه خملدًا بسبب الصرب، والنبي 

                                                 

 .7إبراهيم:  ( سورة1)
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(1)ژىث   يث   حج  مج  جح  مح  ژ الصرب عظيمة 
 ، والصرب يكون لثالثة أمور:  

 صرب عىل املصائب .   -1

 صرب عىل الطاعة ؛ يعني: شخص يصرب يتلو القرآن ويقوم الليل .   -2

 صرب حبس النفس عن املعصية ؛ فال يرشب مثاًل اخلمر وال يرسف، وهكذا .   -3

القيم: عىل الصرب عىل الطاعة ؛ فمن صرب عىل ومرد هذه الثالث كام قال ابن 

وكذلك صرب عىل االبتالء، فاملقصود هنا: اجلميع،  ،الطاعة كان كأنه صرب عن املعصية

قال: وإذا أذنب استغفر، يعني: من أهلم االستغفار بعد الذنب فهذا من أمارة سعادة 

يت  ژ تعاىل لنوح:  العبد التي منحه اهلل له هلذا أمر اهلل رسله باالستغفار ؛ قال

ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ وقال تعاىل لنبينا حممد:   (2)ژ... جث       مث  ىث

(3)ژپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  
 . 

وأمره أيضًا باالستغفار والعودة واإلنابة بعد الذنب، فهذا من فضل اهلل عليه، 

جمتمعة، ثم ملا أعطاك هذه هلذا قال: وهذه الثالث عنوان السعادة: يعني أمارة السعادة 

املقدمة األوىل وهي: الدعاء لك، وبيان السعادة، من أذنب استغفر بَّّي من وقع يف 

صرب عىل ما  ،الرشك ثم استغفر، أعطي شكر أعطي التوحيد وشكر، وابتيل صرب

  .يالقيه من الدعوة إىل التوحيد ونبذ الرشك؛ إذا فعلت هذه األمور تنال السعادة

ثم بعد ذلك بدأ يف املقدمة الثانية: أن اهلل خلق اخللق للعبادة، وأن التوحيد ال 

                                                 

 .10الزمر:  ( سورة1)

 .19حممد:  ( سورة2)

 .2-1الفتح:  ( سورة3)
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يسمى توحيدًا إال إذا خلص من الرشك، وأن الرشك إذا خالط العبادة أفسد العمل، 

 ثم بَّين خطر الرشك، فهذه بداية القاعدة الثانية . 

 اخل  اعل  أبشوا اهلل لطخعكه  

اهاًل ألن األمر الذي سوف أذكره لك هو أعظم اعلم يعني: اعلم وال تكن ج

أْمٍر أَمَر اهلل به عباده فافهمه، وال تكن غافاًل عنه، أرشدك اهلل لطاعته، يعني: هداك 

مخ عيل ال  الله  »قال لعيل:  ك إىل الطريق املستقيم، والنبي ودلن 

(1)«اهوين ةسودين
الرمي، وقال قال: وتذكر باهلداية هداية الطريق، والسداد: سداد  

(2)«الله  اجرله هخدمًخ مهومخً »ملعاوية: 
 . 

وكل مسلم أمره اهلل أن يدعو ربه باهلداية، يعني: بالداللة عليها، وإذا ُدل عليها 

(3)ژ  ٹ   ٹ  ٹژ بالثبات عليها لقوله سبحانه: 
فواجب كل مسلم أن  

ألمهيتها يف صلواته اخلمس، قال: اعلم أرشدك اهلل  ؛يدعو ربه يف اليوم والليلة باهلداية

  .ك للطاعة وأبعدك عن املعصيةلطاعته، يعني: دلن 

أن احلنيفية التي هي ملة إبراهيم، فملة إبراهيم بدل  :أت احلنأفأة ملة إبياهأ 

عن احلنيفية يف إعراهبا، يعني: كأنه قال: اعلم أرشدك اهلل لطاعته أن ملة إبراهيم 

فملة إبراهيم التي   (4)ژ ڭ  ڭ  ڭژ التي أمر اهلل باتباعها يف قوله:  احلنيفية

  .أن تعبد اهلل خملصًا له الدين ،ُهدي إليها مجيع الناس

                                                 

 . 4/2090(، 2725صحيح مسلم، باب التعوذ من رش ما عمل ومن رش ما مل يعمل، رقم احلديث )( 1)

 . 5/678(، 3842سنن الرتمذي، باب مناقب ملعاوية بن أيب سفيان، )( 2)

 .6الفاحتة:  ( سورة3)

 .78احلج:  ( سورة4)
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، احلنف: امليل، واحلنيفية: أي الطريق التي مالت عن الرشك احلنأفأةوقوله: 

إبراهيم، وهديت إىل الرصاط املستقيم، وهذه احلنيفية الرصاط املستقيم هي ملة 

يعني: عقيدة إبراهيم التي أمره اهلل هبا، وسار هبا، ووىص هبا ذريته، ودعا إليها، هذه 

  .احلنيفية التي هي ملة إبراهيم، قال: أن تعبد اهلل خملصًا له الدين، هذه هي احلنيفية

 فإذا قيل لك: ما هي دعوة الرسل ؟ 

  .تقول: أن تعبد اهلل خملصًا له الدين

، هذا قيل: ال بد منه، فلو قال: أن تعبد اهلل له دينه، ما تربو اهلل خملصخً أت  :فقوله

يستقيم الكالم ألنه ال يكون فيه نفي، فقوله: خملصًا يعني: نفي عبادة غري اهلل، فجعل 

فيها اإلخالص هلل وحده سبحانه دون غريه، فقوله: أن تعبد اهلل وحده خملصًا له 

  .خملصًا يفيد ال إله النفي :ال إله، فقوله :وحده فقط دون غريه، وهو معنى

، يعني: ال يستنكف عن هذا األمر، وال تعرض ةبذلك أمي اهلل مجأع النخسقال: 

عنه، وال تستقله، فإن هذا األمر أمر اهلل به مجيع الناس فأصِغ سمعك له، فلو قيل 

وه حق مثاًل: شخص يف اجلامعة هناك أمر جيب عىل مجيع الطالب أن يعرفوه ويفهم

الفهم ألنه أمر مهم جيب عىل كل طالب أن يدركه، ال شك أن القلوب ستتوجه إليه، 

َع إىل فهم معانيه، ، فاشحذ اهلمة ملعرفته، واْس ةبذلك أمي اهلل مجأع النخسلذلك قال: 

  .وادُع له، واحذر ضده

، يعني: أصل الكالم تقديم وتأخري، لكن الواو عاطفة ال تفيد ةولقه  هلخقال: 

وأمرهم بذلك األمر، فأمرهم بعد أن خلقهم،  ،الرتتيب، يعني: األصل خلقهم اهلل
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(1)ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ قال سبحانه: 
فخلقهم ليعبدوه، لذلك   

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ژ قال: وبذلك أمر اهلل مجيع الناس وخلقهم هلا، قال تعاىل: 

 أي: إال ليوحدون.   ژڃ  ڃ   

ڄ   ڄ  ژ قال ابن عباس: وكل عبادة جاءت يف القرآن هبا التوحيد يعني: 

(2)ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   
يعني: وما خلقت اجلن  

 واإلنس إال ليوحدون، ما أريد منهم من رزق. 

(3)ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ژ وقوله سبحانه: 
يعني: يا أهيا  

من اآليات، فهذه هي بداية املقدمة التي  دوا ربكم الذي خلقكم، وغريهاالناس وح  

يسوقها املصنف يف بيان مقدمة عظيمة يأخذ منها أربع قواعد سيذكرها املصنف 

، وهذا من عظيم صنيع املؤلف وتوفيق اهلل له بتسلسل األفكار وبيان األدلة 

 .  وسهولة العبارة ومجع املعاين الكثرية هلا مع تعليق اإلنسان بربه 

 

 
  

                                                 

 .56الذاريات:  ( سورة1)

 .57-56الذاريات:  ( سورة2)

 .21البقرة:  سورة (3)
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 :األسئلة

 

   هل من أسامء اهلل األكيم ؟ 1س

 نعم، من أسامء اهلل أكرم وكريم . 

   األعز  هل من أسامء اهلل ؟ ةأمضًخ املخلك  هل من أسامء اهلل ؟ 2س

 ال أعرف أن األعز من أسامء اهلل لكن العزيز، املالك من أسامء اهلل . 

   مقيفل  هل تصح عبخب   تبخبا اهلل فأه ؟ 3س

وقال   (1)ژ ڌ  ڎ  ڎ  ڈژ الصحيح: بارك اهلل فيك، قال سبحانه: 

يعني: إذا قلت: تبارك   (2)ژ ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ سبحانه: 

فيك كأن اجلميع ما يف اهلل يف الربكة جعلها يف هذا الرجل، ال، وإنام مما عند من 

ة هلذا الربكة أعطي هذا الرجل، لكن تبارك اهلل فيه يعني: فقط منح تلك الربك

الشخص وحرم اجلميع منها، فام تصح هذه العبارة، ومعنى تبارك: أي غاية 

 الربكة والنفع، فغاية الربكة والنفع يعني: جعلها اهلل يف هذا الرجل ؟ ال . 

 

 
 

  

                                                 

 .113الصافات:  ( سورة1)

 .73هود:  ( سورة2)
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فإذا عيفت أت اهلل ولقك لربخدته فخعل  أت الربخد    ": قال املصنف 

الصال    تسمى صال  إ  مع الطهخب  ؛ فإذا تسمى عبخد  إ  مع الكيفحأو  كام أت 

 .  "دول الرشا د الربخد  فسوت  كخحلوث إذا دول د الطهخب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأن اهلل خلق اخللق لعبادته كام قال، وبذلك أمر اهلل مجيع الناس  ملا ذكر 

(1)ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ تعاىل: وخلقهم هلا كام قال 
ال زال  

 يذكر املقدمات التي يريد أن يصل إىل النتيجة فيها وهي:  املصنف 

 : اهلل خلق العباد من أجل التوحيد. أة ً 

 : ال تصح عبادة إال مع التوحيد. األمي الثخين

 : لو دخل الرشك يف العبادة تفسد تلك العبادة.األمي الثخلث

هذا األمر جيب عليك أن تعرف التوحيد وضده بمعرفة أربع إذا عرفت   

فإذا عيفت أت اهلل ولقك لربخدته فخعل  أت الربخد    تسمى عبخد   :قواعد، وهلذا قال

؛ يعني: علمنا أن اهلل خلقنا لعبادته، كيف تصح وتقبل هذه العبادة إ  مع الكيفحأو

 عند اهلل؟ 

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںژ ه: ـــال تقبل إال بالتوحيد كام قال سبحان

(2)ژں    
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ ال: ــــوق  (3)ژ ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ ال: ــــوق  

                                                 

 .56الذاريات:  ( سورة1)

 .5البينة:  ( سورة2)

 .3الزمر:  ( سورة3)



 القواعد األربعشرح  

 

16 

(1)ژڌ  
  إله إ  اهلل ة  اربو »كان يقول بعد الصالة:  والنبي  

 . «إ  إمخه خملصني له الومن
؛ أي: عبادة ال تسمى فخعل  أت الربخد    تسمى عبخد  إ  مع الكيفحأوقال: 

عبادة يعني: صحيحة، فاملراد بالعبادة الصحيحة؛ أما يف الصورة فقد توجد عبادة 

سجود وركوع لكن غري صحيحة، أي: فاعلم أن العبادة ال تسمى عبادة صحيحة 

أي عبادة ؟ نقول: أي عبادة رشعها اهلل، نقول: ال تسمى  ،مقبولة إال مع التوحيد

ا هلل؛ مثال ذلك: لو أن رشك موحدً من ال عبادة إال إذا كان دين الشخص ساملاً 

نقول: عبادة الصيام ال تصح  ،الشخص يصوم لكنه يرشك باهلل بالذبح عند القبور

بوجود الرشك عند هذا العبد بالنذر، فال تقبل أي عبادة ولو مل لكن مقارنة لذلك 

 ،هذه عبادة عظيمة لكن يطوف عىل القبور ،الفعل، مثال شخص يرب بوالديه كثرًيا

ه بوالديه ال تسمى عبادة مقبولة ؛ ر  بِ  :: هذه العبادة العظيمة التي يفعلها وهينقول

الطواف  :تفسد بسبب وجود رشك عند هذا العبد، ونوع الرشك الذي وقع يف قلبه

، يعني: أن مجيع العبادات التي فخعل  أت الربخد عىل القبور وهكذا، لذلك قال: 

  .بولة إال مع التوحيديفعلها العبد ال تسمى عبادة صحيحة مق

الصال    تسمى صال  إ  مع ثم قاس بمثال يوضح ذلك للعبد املسلم قال: 

بوجود  ،يعني: كالصالة ال تسمى صالة صحيحة مقبولة إال مع الطهارة الطهخب 

رشط الطهارة؛ فلو أن شخصًا صىل العرص بدون وضوء ال تصح الصالة، ملاذا مل 

؟ نقول: لوجود ما يفسدها وهو احلدث، كذلك  تصح الصالة وفيها ركوع وسجود

                                                 

 .2الزمر:  ( سورة1)
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يف مجيع  وإذا وجد رشك يف عبادة أفسدها، كذلك إذا وجد احلدث يف الصالة أ

صىل العرص بال طهارة ال تقبل هذه الصالة،  لو أن شخصاً  الصلوات ال تقبل؛ مثالً 

 ،وصىل املغرب والعشاء بنفس ذلك احلدث نقول: كذلك املغرب والعشاء ال تقبل

لوجود خلل فيها وهو وجود حدث من صالة العرص، وهكذا،  ؛ام ال تقبل العرصك

وهذا مثال عظيم عقيل يفهم به الطرف اآلخر أمهية وجود التوحيد مع كل عبادة، 

مع وجود الرشب فيه؛ فلو أن شخصًا مل يأكل ومل  كذلك الصيام ال يسمى صياماً 

حتى ولو استمر طول  ؛رشبيفسد الصوم لوجود ذلك ال :نقول ؛جيامع لكنه رشب

 النهار مل يأكل ومل جيامع زوجته. 

، واملراد بالعبادة: األلف والالم فإذا دول الرشا د الربخد  فسوتقال: 

للجنس؛ يعني: مجيع أنواع العبادات، يعني: إذا دخل الرشك يف العبادة، يعني: مجيع 

  .تأيتأنواع العبادات فسدت، وسيأيت توضيح ذلك يف العبارة التي س

فلام أحدث  ئ،، يعني: عندنا شخص متوضكخحلوث إذا دول د الطهخب قال: 

نقول: احلكم أفسدت تلك الطهارة، كذلك عندنا عبادة إذا دخل فيها الرشك تفسد، 

فإذا قال شخص: هل يعقل أن وجود رشك يف عبادة واحدة يفسد مجيع العبادة ؟ 

نقول: نعم؛ لو أن نقطة واحدة من بول خرجت من رجل أفسدت عليه تلك 

الرشك املظلم والعظيم لو وقع يف  وهي نقطة واحدة يسرية من بول، كذا ،الطهارة

عبادة من باب أوىل يفسد تلك العبادات، بل إذا كان النوم ينقض الوضوء فام ظنك 

بالرشك ال يفسد العبادة، وهذا يف رصيح القرآن بإفسادها كام سيأيت، فلام بَّي لك هذه 

 . خب فإذا دول الرشا د الربخد  فسوت كخحلوث إذا دول د الطهالقاعدة العظيمة: 
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هذه املقدمة األخرية للنتيجة التي سوف يصل   فإذا عيفت أت الرشاقال: 

 إليها.

، يرتتب عليها عدة فإذا عيفت أت الرشا إذا وخلط الربخد  فسوت ...قال: 

أمور: أفسدها، وأحبط العمل، وصار صاحبها من اخلالدين يف النار، واألمر الرابع 

(1)ژ    ...ہ  ہ  ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ژ ذكره يف قوله تعاىل: 
هذه أربعة أمور يرتتب   

جيب عليك أن تعرف الدين بأربع قواعد ذكرها  ،عليها الرشك، فإذا كان كذلك

 املصنف. 

، خالطها وليس املراد مساها فإذا عيفت أت الرشا إذا وخلط الربخد لذلك قال: 

مجيعًا، وإنام املراد: يف يشء من أنواع العبادات فوقع الرشك فيها، فإذا عرفت أن 

 –نذر، طواف، عكوف عند القرب، دعوة أموات  –الرشك إذا خالط العبادة خالطها 

 ، يعني: أفسد العمل املقارن هلا، كيف؟فإذا عيفت أت الرشا إذا وخلط الربخد  أفسوهخ

لذبح هلل عبادة، فلو أن شخص ذبح عند قرب لغري اهلل أفسدها، يعني: أن هذه ا

العبادة مل تقبل لوجود الرشك فيها، فالرشك يفسد نفس العبادة املقارنة، مثل شخص 

 يعني: كربن رياًء ألحد الناس، هذه الصالة تبطل لذلك. 

ني: أحبط مجيع ، يعني: أفسد العمل املقارن هلا وأحبط العمل، يعأفسوهخقال: 

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ژ األعامل غريها كام قال سبحانه: 

(2)ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
وصار صاحبه من  ،أفسدها وأحبط العمل 

                                                 

 .48النساء:  ( سورة1)

 .65الزمر:  ( سورة2)
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 اخلالدين يف النار، يعني: صاحب تلك العبادة التي خالط الرشك، كام قال سبحانه: 

چ    ژ وقال سبحانه:   (1)ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤژ 

(2)ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ : وقال  

هذا الرشك أفسدها، وأحبط العمل، وصار صاحبها   (3)ژ پ  پ  پ    پ

 من اخلالدين يف النار . 

عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك ؛ وهو الرشك باهلل، فإذا عرفت أن اهلل 

خلقك لعبادته، والعبادة ال تسمى عبادة إال مع التوحيد، والرشك يفسد تلك العبادة، 

وجب عليك أن تعرف العبادة الصحيحة وحتذر من الرشك، عرفت أن أهم ما عليك 

 تحذره وهي الرشك باهلل. معرفة ذلك ؛ يعني: جيب عليك أن تعرف الرشك ل

، يعني: لعل اهلل أن خيلصك من ذلك لرّل اهلل أت كلصك من هذه الشبكةقال: 

 األمر املظلم املدهلم اخلطري، فالشبكة التي ال خيرج منها الشخص، قال سبحانه: 

  (4)ژ چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎژ 

 مثل الشبكة.

، وهو الرشك الذي قال اهلل تعاىل فيه: الشبكةلرل اهلل أت كلصك من تلك قال: 

(5)ژ    ...ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہژ 
فمام يوجبه الرشك أنه ال يغفر، ولو أن عبدًا   

                                                 

 .65-64األحزاب:  ( سورة1)

 .72املائدة:  ( سورة2)

 .37املائدة:  ( سورة3)

 .153املائدة:  سورة( 4)

 .48النساء:  ( سورة5)
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 فعل ما فعل دون الرشك فهو حتت املشيئة، الرشك يغمس صاحبه يف النار. 

، لتعلم أن منهج املصنف يف ةذلك بمريفة أببع ايفاعو ذكيهخ اهلل د ككخبهقال: 

، ومل يأت بيشء من ذكيمهخ اهلل د ككخبهدعوته؛ هو اتباع الكتاب والسنة، لذلك قال: 

عنده، ومن صنع املؤلف، ومما وهبه اهلل له يف التأليف وضع قواعد ليسري عليها املسلم 

ف، يف حياته، وهذا معروف عنه يف مؤلفاته؛ عدم اإلطالة يف الكالم أو يف التألي

ووضع قواعد ليسري عليها، ينتفع هبا املبتدئ واملنتهي، وهذا مما وفق به الشيخ 

 . 
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 األوىل القاعدة
 

مقّيةت بأت اهلل  القخعو  األة   أت ترل  أت الكفخب الذمن اختله  بسيفل اهلل "

 ترخ  هيف اخلخلق اليازق املوبي  ةأت ذلك مل مووله  د اإلسالم  ةالولأل ايفله ترخ   

ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ژ 

(1)ژى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
 . 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

املقدمة النافعة العظيمة يف بداية رسالة القواعد ؛ وهي  ملا ذكر املصنف 

خطر الرشك ووجوب احلذر منه، ووجوب فهم التوحيد فهاًم صحيحًا، قال: وأن 

  :ذلك ال يمكن إال بأربع قواعد

 بقوله:  ذكرها هنا القخعو  األة 

كام  ،التوحيد ينقسم عىل ثالثة أقسام "أت ترل  أت الكفخب الذمن اختله  ... "

 هو معلوم: 

توحيد الربوبية؛ وهو أصل التوحيد يعني يف األصل، توحيد الربوبية أن   

الرب هو اخلالق الرازق املدبر هلذا الكون بصفات وأسامء عظيمة، وأن ذلك يستلزم 

لكن ملا اختلف البرش بعدم االستجابة يف التوحيد منهم من أقر توحيد اهلل بألوهيته، 

بتوحيد الربوبية فحسب، ومنهم من أقر بتوحيد الربوبية واأللوهية وأنكر األسامء 

 والصفات . 

                                                 

 .31يونس:  ( سورة1)
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أفرد كل نوع بنوع، والذي فيه النزاع هو توحيد األلوهية بالنسبة للعبادة بَّي 

بفرتة طويلة ظن بعض الناس أن التوحيد  الرسل وأقوامهم، وبعد زمن النبي 

الذي يدخل اجلنة هو توحيد الربوبية فحسب، وال حيتاج إىل توحيد األلوهية، وشاع 

ذلك يف أزمان طويلة وقرون كثرية من قرابة القرن الرابع فام بعده إىل اآلن منترش هذا 

ذكر يف هذه  املعتقد الفاسد؛ بأنه يكفي يف دخول اجلنة توحيد الربوبية، واملصنف

القاعدة كأنه يقول لك: أنه ال يكفي يف دخول اجلنة توحيد الربوبية، بل ال بد من 

 توحيد األلوهية مع توحيد الربوبية. 

: هو االعتقاد بأن اهلل هو اخلالق الرازق املدبر، ال بد من هذه فكيفحأو اليبيفبأة

هذه الثالثة ذكرها اهلل يف ربوبيته، و األمور الثالثة حتى يكون الشخص قد وحد اهلل 

  يف كتابه، يعني: ال يكفي أن يقول الشخص: أن اهلل هو اخلالق أو الرازق أو اخلالق

 الرازق، بل البد اخلالق الرازق املدبر . 

ۆ  ژ ، الرازق، قال تعاىل:  (1)ژ ں  ں  ڻ   ڻژ : اخلالق، كام قال اهلل 

(2)ژۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  
وكذا   (3)ژ ەئ  وئ     وئژ املدبر، قال تعاىل:  

(4)ژ ں  ں  ڻ   ڻژ: قوله 
 يعني: التدبري.  

 فلو قال شخص: أن اهلل هو اخلالق فقط. 

نقول: خيتل توحيد الربوبية ؛ فإذا خلقهم فإهنم حمتاجون إىل رزق لكي ال 

                                                 

 .54األعراف:  ( سورة1)

 .31يونس:  ( سورة2)

 .31يونس:  ( سورة3)

 .54األعراف:  ( سورة4)
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يموتون، فال بد من إثبات صفة الربوبية هلل وصفة الربوبية هلل، فنقول: الرازق، فإذا 

ال يعلمون كيف  ،خالق ورازق، خلقهم ورزقهم، لكن سوف يعيشون مهالً قلنا: 

فأتى  ؟وكيف يأكلون من احلل أو احلرام ،وكيف يتناكحون ،يعيشون يف هذه احلياة

الوصف الثالث؛ املدبر، فدبر الكون، وبَّي الرشك من التوحيد، وحل الرزق من 

هبذا الفعل البديع العظيم من  حتريمه، وحل النكاح مما ال حيرم، وهكذا، فتدبري الكون

ربوبية اهلل، من أقر هبذه األمور ورصف يف عبادته مع اهلل غريه ال ينفعه هذا التوحيد. 

فال بد مع توحيد الربوبية توحيد األلوهية، معنى توحيد األلوهية: إفراد اهلل تعاىل 

فعل العبد بأفعال العباد ؛ كل فعل يفعله العبد جيب أن يعرض هلل وحده، فإذا رصف 

(1)ژ ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ هنا حقق العبد توحيد األلوهية  هلل وحده 
 وقال تعاىل:  

(2)ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ 
 فتوحيد األلوهية إفراد أفعال العبد هلل .  

  .ربوبية: إفراد أفعال الرب

األسامء والصفات: إثبات األسامء والصفات لذات اهلل يف توحيد الربوبية، هنا 

كفار قريش مقرون بأن اهلل هو اخلالق الرازق املدبر املحيي املميت، ال ينكرون فعاًل 

 من أفعال الربوبية، ألن الفطرة حتدو هبم لذلك. 

ن بعدهم يف واألمر الثاين: ألهنم ال جيحدون أفعال اهلل، فعقوهلم أوفر مم

(3)ژ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئژ التوحيد لذلك قال اهلل تعاىل: 
معرتفون  

                                                 

 .3الزمر:  ( سورة1)

 .14غافر:  ( سورة2)

 .87الزخرف:  ( سورة3)
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ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ژ باخللق قال اهلل: 

ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ : وقال   (1)ژ ىئ   ىئ  ىئ

ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئۇئ   

(2)ژ ۇئ  ۆئ
وهكذا، فجميع أفعال الربوبية مقّرون هبا، ومع ذلك قاتلهم النبي  

 ألهنم مل يكملوا توحيد رهبم بتوحيد األلوهية، فلام مل يفردوا أفعاهلم هلل وحده، 

عىل ذلك وهو توحيد األلوهية، لذلك قال ابن القيم وغريه: خصومة  قاتلهم النبي 

وقلن من البرش من يوجد من ينكر أفعال اهلل ، الرسل مع أقوامهم يف توحيد األلوهية، 

(3)ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃژ يوجد لكن قلة، 
يعني  

(4)ژڃ  چ  چ  ژ جحدوا الربوبية، ولكن قلة وممن أنكر توحيد الربوبية فرعون، قال: 
 

فمقصود املصنف يف هذه القاعدة  –تعاىل اهلل عن ذلك  –ما يف رب أنكر ذلك 

وهي التي باجلهل هبا لّبس عىل كثري ممن ينتسب إىل اإلسالم وقالوا: يكفي  ،العظيمة

  .أن اهلل هو اخلالق الرازق، ونقول: ال إله إال اهلل، وال نحتاج إىل إفراد أفعالنا

ولو أيقن العبد أنه ال يكفي توحيد الربوبية وال بد  من هنا أتى اخللل يف املعتقد،

من توحيد األلوهية الندثرت كثري من معامل الرشك يف األرض، لذلك قال املصنف: 

، جعل هلم وصف الكفر القخعو  األة   أت ترل  أت الكفخب الذمن اختله  النبي 

                                                 

 .63العنكبوت:  ( سورة1)

 .31يونس:  ( سورة2)

 .24اجلاثية:  ( سورة3)

 .24النازعات:  ( سورة4)
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ڻ     ڻ  ڻ   ژ عاىل: إال بعد تكفريهم، كام قال ت ووصف القتال، فلم يقاتلهم النبي 

(1)ژۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ  
ملا ذكروا أهنم ال يعبدون تلك األصنام إال زلفى  

(2)ژڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ     ہ  ژ قال تعاىل: 
ھ  ژ واهلل تعاىل قال:  

(3)ژھ  ے  ے  
(4)ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ : وقال  

 

فأذن القتال من أجل عدم توحيد األلوهية، قال: يقرون بأن اهلل هو اخلالق الرازق 

بكفرهم، وكأن  املدبر، أتوا بجميع رشوط توحيد الربوبية ومع ذلك قاتلهم النبي 

املصنف يقول لك: إذا أردت أن تعرف أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية وأن ذلك مل 

ۆ  ۈ  ۈ    ژ : ينفعهم يف عصمة دمائهم وأمواهلم ونسائهم، فاقرأ قوله 

(5)ژ...
يعني: أفال تتقون الرشك وتدخلون يف اإلسالم، فَدّل عىل كفرهم، فهذه  

ا كثري من الناس ؛ أن توحيد الربوبية وحده ال يكفي القاعدة العظيمة التي جيهله

 لدخول العبد اجلنة، فال بد معه من توحيد األلوهية . 

 

 
 

  

                                                 

 .3الزمر:  ( سورة1)

 .3الزمر:  ( سورة2)

 .89النساء:  ( سورة3)

 .61التوبة:  ( سورة4)

 .31يونس:  ( سورة5)
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 :األسئلة
 

   كأف ايد عىل من مقيفل هذا الكيفت طبأرة ؟ . 1س

ــول:  ــاىل يق ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ژ اهلل تع

ژھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
(1)

ــا    م

ر وجعل، ثم صعد سبحانه وعـال إىل السـامء واسـتوى عـىل  هي طبيعة، كلها قدن

ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ژ العــرش، ليســت طبيعــة، هــذا خلــق، 

(2)ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  
 فليسـت طبيعـة، وقـال تعـاىل:  

ــا   (3)ژ ...گ  گ    گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ  م

 هي طبيعة، كل هذا خلق وتدبري عظيم . 

   اخل  الرلة د كفخب ايمش لروم إاكخب اليبيفبأة الفطي   ةالثخاأة مخ هي ؟ . 2س

 –كامل عقـوهلم، أوفـر ممـن بعـدهم، يعنـي: كـانوا قـريش يعظمـون الديانـة    

يعظمون الديانة، فمن تعظيمهم للديانـة تعظـيمهم  –صحيحة أو غري صحيحة 

لـذلك ملـا جـاء أبرهـة ليهـدم لرب العاملَّي يف ربوبيتـه وجحـدهم يف ألوهيتـه، 

بيـت رٌب صـعد اجلبـل وقـال: لل؛ عبد املطلب أخذ أوالده ومـن معـه والكعبة

 ؛ العتقادهم بالربوبية، لكن بقي عليهم األلوهية . حيميه

 

                                                 

 .10-9فصلت:  ( سورة1)

 .38ق:  ( سورة2)

 .30األنبياء:  ( سورة3)
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 الثانية القاعدة
 

القخعو  الثخاأة  أهن  مقيفليفت مخ دعيفاخه  ةتيفجهنخ إلأه  إ  لطل  القيبة  "

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  ژ ةالشفخعة فولأل القيبة ايفله ترخ   

گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   

(1)ژہ          ہ  
ۀ  ۀ   ہ   ڻ  ڻ ژ   ةدلأل الشفخعة ايفله ترخ    

ةالشفخعة   (2)ژ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے

شفخعكخت  شفخعة منفأة  ةشفخعة مثبكة . فخلشفخعة املنفأة مخ كخات تطل  من غري اهلل فأام 

ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  ژ   مقوب علأه إ  اهلل ؛ ةالولأل ايفله ترخ     

(3)ژگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ 
ةالشفخعة   

املثبكة هي الكي تطل  من اهلل  ةالشخفع مكيم بخلشفخعة  ةاملشفيفع له من بيض اهلل ايفله 

 .  "من ذا الذي مشفع عنوه إ  بإذاه  "ةعمله برو اإلذت  كام اخل ترخ   

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

هذه القاعدة ليبَّي أن  ذكر املصنف  "... أهن  مقيفليفت  "قال املصنف: 

كان يف رشك أخف من الرشك الذي يفعله  رشك املرشكَّي الذين قاتلهم النبي 

                                                 

 .3الزمر:  ( سورة1)

 .18يونس:  ( سورة2)

 .254البقرة:  ( سورة3)
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املرشكون اآلن ؛ فكان رشكهم السابق ال يطلبون من الالت أن ترزقهم، وال أن متطر 

ها من السامء ماًء، وال أن حتيي املوتى؛ وإنام كانوا يطلبون من الالت والعزى وغري

، يعني قربى يعني: يقولون: يا الالت األصنام أهنا شفيعة أو قربى يتقربون هبا إىل اهلل

أنت قريبة من اهلل ادع لنا ربِك ينزل لنا املطر، هذا رشك املرشكَّي ما يطلبون منها هي، 

 يا الت اطلبي من اهلل، أو زلفى؛ يقولون: يا الالت قربينا من اهلل ليستجيب دعائنا بأن

ونزل  يغيث لنا البالد مثاًل، فهذا هو فقط رشك املرشكَّي الذين قاتلهم النبي 

 القرآن فيهم، وهي دعوة الرسل مجيعًا من أجل التحذير من هذين األمرين. 

رشك املرشكَّي يف األزمنة املتأخرة؛ ال يطلبون ال قربى وال شفاعة، يطلبون من 

انرصينا عىل كذا وكذا، ويا مناة أغيثينا يا الالت اشِف مريضنا، يا عزى  :نفسهم مثل

، فنسوا رب العاملَّي، ومثل ذلك ما يقوله - والعياذ باهلل -من الكرب، ونحو ذلك 

يا عبد القادر أغثنا أعطنا ارزقنا اشفنا نجنا من  ،يا بدوي ،املرشكون: يا حسَّي

ه، ومل وجعلوا الرب هو من دعو ،ونحو ذلك، فهم نسوا رب العاملَّي متاماً  ،الكرب

جيعلوا من دعوه قربة وشفاعة كام فعل املرشكون، بل إهنم جعلوا الرب هم من 

يدعوهنم من دون اهلل، فأصبح رشك املرشكَّي املتأخرين أعظم رشكًا من املتقدمَّي، 

أعظم كفرًا من كفار قريش، فذكر املصنف هذه القاعدة الثانية ؛ ألن املرشكَّي يف 

األموات وال من األصنام أن تغيثنا وتزيح عنا عرصه يقولون: نحن ما طلبنا من 

أن  الكرب، فامذا تريدون ؟ قالوا: نريد منهم الشفاعة أو القربى، فبَّي املصنف 

هذا سواء بسواء، هو رشك املرشكَّي الذين توعدهم اهلل تعاىل يف كتابه، بل هم أبشع 

الكفار  – يفتأهن  مقيفللذلك قال:  رشكًا من األولَّي جلحودهم الربوبية، اهلل 
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 ، يعني: رشك دعاء. مخ دعيفاخه  –واملرشكون 

رشك الدعاء كام قال ابن القيم: ألن رشك الدعاء هو  وخّص املصنف 

أكثر أنواع الرشك، هو أكثر من الذبح والنذر لغري اهلل، فأكثره الدعاء ؛ لذلك جتد أكثر 

من يأيت القبور يدعوهم من دون اهلل، لذلك قالوا: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم، هذه 

ل فيه النذر ويدخل فيه الذبح لفظة عامة بعد خاصة ؛ واملراد بالتوجه إليهم: يدخ

ويدخل فيه االستغاثة ويدخل فيه الطواف واحللف ونحو ذلك، قال: أهنم يقولون ما 

دعوناهم وتوجهنا إليهم إال لطلب القربة والشفاعة، طلب القربة: فقط لتقربنا من 

  .اهلل، الشفاعة: فقط لتشفع لنا عند اهلل

 فإذا قيل: ما هي شبهتهم يف ذلك ؟ 

يزعمون بشبهة  –يف طلب القربة والشفاعة يقولوا نحن املرشكون  فنقول:

يقولون: إن ذنوبنا كثرية ونحن تلطخنا هبا فال  –شيطانية ألقاها الشيطان عليهم 

اطلب لنا ربك استكبارًا فنحن  هلذا :نستطيع أن نخاطب اهلل، قاسوه بالبرش، فنقول

لنا اهلل، ملاذا ؟ نحن مستكربون ال لن نخاطب اهلل وإنام نطلب من غري اهلل هو خياطب 

لذلك قال  ؛نخاطب اهلل ألن غرينا أفضل، ونحن لسنا أهٌل لذلك، استكربوا عىل اهلل

بأن من أعرض عن دعائه فأخرب اهلل   ژ ...ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ژ اهلل: 

 وطلب من غريه وهو يدعو بأنه مستكرب كام يفعله املرشكون. 

 ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  ژ   ةدلأل القيبة ايفلهقال: 

(1)ژگ  گ   گ     گ  ڳ  ژ هذا قول املرشكَّي 
انظر إىل احلرص؛ ما نعبدهم إال  

                                                 

 .3الزمر:  ( سورة1)
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ليقربونا إىل اهلل زلفى، ليقول مثل الالت: عبدك فالن يريد أن يتقرب لك عنده حاجة 

  (1)ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںژ قوله:  اسمع حاجته، فذكر اهلل 

(2)ژڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ       ہ  ژ احلكم 
فحكم اهلل من فعل ذلك  

 بالكذب عليه سبحانه والكفر. 

  ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھژ  ةدلأل الشفخعةقال: 

فقط يشفعون لنا عند اهلل،   (3)ژ ھ  ھ  ھ   ے  ےژ شبهتهم، 

بقتاهلم، يعني: لو قال لك من يطوف عىل القبور واألرضحة:  ومع ذلك أمر النبي 

نحن نعتقد أن ال البدوي وال زينب وال غريهم ينفعوننا أو يرضوننا وإنام نحن ما 

 نعلم كيف نخاطب اهلل وإنام نطلب من هذا الويل الصالح أن يدعو لنا ربنا. 

(4)ژڳ    ک  ک  گ  گ   گ     گژ نقول: هذه بعينها هي شبهة املرشكَّي 
  

 ما هو الواجب ؟ 

الشخص يدعو ربه:  (5)ژ ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئژ  :الواجب

يا اهلل يا رب يا قوي يا عظيم يا متَّي ونحو ذلك، فهو سبحانه الذي يكشف الكربات 

فواجب عىل املسلم أو عىل   (6)ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پژ 
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خلوقات؛ ال ملك املوال يلتفت بقلبه إىل أحد من  ،العبد أن يتوجه بكلينته إىل اهلل

مقرب وال نبي مرسل وال صالح وال شجر وال صنم وال جن وال غري ذلك، وإنام من 

كرم اهلل وعظمته وفضله وجوده وإحسانه أنه يستجيب لدعوة كل داع ٍ ؛ طفل، مميز، 

ان ال يتوجه صغري، كبري، ذكر، أنثى، عريب، أعجمي، فمن شكر هذه النعمة أن اإلنس

 إال إىل ربه سبحانه وتعاىل . 
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 :األسئلة

 

  مقيفل  مرشكيفا زمخانخ ةاريفا د النخاض األةل من ايفااض اإلسالم ةاملرشكيفت 1س

 األةليفت ةاريفا د النخاض الثخين من ايفااض اإلسالم هل هذا صحأح ؟ . 

 نعم صحيح، األول ألنه إحلاد وقعوا فيه يف هذه العصور، ُجلهم فيه إحلاد 

   مخ حك  اإلكثخب من القيفل  مخ فالت ادُع اهلل يل  بكثي  ؟ . 2س

إذا كان من األحياء ويسمع كالمك األفضل أن اإلنسان ال يطلب من الصاحلَّي 

األحياء أو من زمالئه أو نحن ذلك ليدعوا له أو يدعو هلم، وإنام األكمل واألفضل 

ومل يكن كبار  "أن اإلنسان يدعو ربه فقط هذا األفضل، قال شيخ اإلسالم: 

م، وإنام كان صغار الصحابة أن يدعو هل الصحابة كالصديق يطلبون من النبي 

يطلبون منه كعكاشة بن حمصن، فاألفضل أن اإلنسان ال يطلب من أحد ال من 

 والدته وال من شيخ وال من غري ذلك، وإنام يقول الشخص: يا رب . 

  مقيفل  عنواخ مذهبيفت اجلهخل إ  األرضحة مثل  مييس ةالربخس ةالبوةي  فهل 3س

 هنخا عذب بخجلهل ؟ . 

سالم والشيخ حممد بن عبد الوهاب وابن القيم وابن باز يرون عدم العذر شيخ اإل

  (1)ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ باجلهل، وهو الذي جاءت به النصوص، قال تعاىل: 

فمن بلغه القرآن وعرف القرآن، يعني: عرف شيئًا اسمه قرآن معناه: بلغته النذارة، 
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(1)ژوئ         ۇئ    ۇئ  ۆئ             ۆئ  ۈئ   ۈئ ائ  ەئ        ەئ       وئ ژ وقال سبحانه عن أهل النار: 
 

 يعني: يعتذرون باجلهل، ما نعقل وال نسمع، فام ُعِذُروا، اهلل تعاىل قال: 

(2)ژېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ژ 
 وقال سبحانه عن أهل النار:  

(3)ژڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ژ 
جهال ما يعرفون،  

(4)ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کژ قال اهلل: 
وقال سبحانه:  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ژ 

ٺ  ٺ               ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

(5)ژڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
قال اهلل تعاىل يف وصفهم ما عذر   

(6)ژڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ژ املستضعفَّي قال: 
فمن  

أو بالقرآن يكفيه يف النذارة،  ،يسمع بيشء اسمه إسالم، أو نبي اسمه حممد 

يعني هذا: قلن أن جتد أحدًا من الديانات لو يعرف شيئًا اسمه إسالم، فمن سمع 

أنه إسالم جيب عليه أن يسافر ويسأل عن دين اإلسالم، ويف العرص احلديث 

فيجد  ،فيبحث يف احلاسب أو نحو ذلك عن أمر اإلسالم ،سهل هذا األمر

هب من قريته وما يعرف ال يقرأ وال يكتب، بل أحيانًا وهكذا، كام أن الرجل يذ
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حتى امرأة خترج من ريف إىل مكان بعيد بالطائرة حوايل ثامن ِ ساعات من أجل 

أن تطلب الرزق، تعمل خادمة أو نحو ذلك، فمن باب أوىل أن يسافر الشخص 

لطلب اإلسالم يف نجاته، هذا جانب بالنسبة للنصوص الرشعية، ويف األمور 

عقلية والنظامية بالقاعدة العامة يف مجيع العامل، يقولون: القانون ال حيمي ال

املغفلَّي، يف أمر دنيوي ؛ تقطع إشارة حياسبك هذا النظام عندنا تقول: أنا ال 

فام ظنك بأمر اهلل  ،أعرف أتيت إىل بلد جديد، حتاسب عليه، هذا يف أمر دنيوي

 أنزل الكتب من أجله، سبحانه، خلق السموات واألرض من أجله، و

وأرسل الرسل من أجله، وخلق اجلنة والنار من أجله، فكيف الشخص يتباعد 

 ويتجاهل هذا األمر العظيم، وهذا الدين، والبحث عنه . 

 

 



 القاعدة الثالثة 

 

35 

 

 الثالثة القاعدة
 

ظهي عىل أاخس مكفياني د عبخدهت   منه  من  القخعو  الثخلثة  أت النبي  "

مربو املالئكة ةمنه  من مربو األابأخء ةالصخحلني  ةمنه  من مربو األشجخب 

ةمل مفيق بأنه    ةاألحجخب  ةمنه  من مربو الشمس ةالقمي  ةاختله  بسيفل اهلل 

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ژ ةالولأل ايفله ترخ   

ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ژ ةدلأل الشمس ةالقمي    (1)ژ ٴۇ

ژ    ...ۋ  ۅ     ۅ  ۉ   
(2)

ڑ  ڑ  ک  ک    ژ ةدلأل املالئكة ايفله ترخ    

ژ ...چ  چ  ڇ  ڇ ژ ةدلأل األابأخء ايفله ترخ     (3)ژ ک   ک  گ
(4)

 

ژ ...ې  ې     ېژ ةدلأل الصخحلني ايفله ترخ   
(5)

ةدلأل األشجخب ةاألحجخب   

ژ       ...ھ  ے  ےژ ايفله  
(6)

 .  "ةحومث أيب ةااو اللأثي   

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

هذه القاعدة الثالثة من القواعد األربع التي ذكرها املصنف، وهي قاعدة 

عظيمة، وهي أنه ال فرق بَّي أنواع الرشك، فمن وقع يف أي نوع من أنواع الرشك فإنه 
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 يكفر بذلك الرشك، ويستتاب ؛ فإن مل يتب للمسلمَّي يقاتلونه. 

، إىل أن ظهي عىل أاخس مكفياني د عبخدهت ... القخعو  الثخلثة  أت النبي قال: 

، فمن أتى بأي نوع من أنواع الكفر يقاتل، فقختله  بسيفل اهلل ةمل مفيق بأنه قال: 

 ، قال سبحانه: ومن أنواع الكفر التي يأيت هبا الكفار ؛ الكفر بالبعث وقاتلهم النبي 

 . (1)ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃژ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ژ ومن أنواع الكفر، الكفر بالرساالت 

يعني: النبوة، يعني: ادعاء بأن هلل ولدًا، فأخربهم اهلل تعاىل   (2)ژ ڤ  ڦ  ڦ

وقال   ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦژ بكفرهم: 

ومن ريض غري حكم   (3)ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گژ سبحانه: 

(4)ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ژ أنه كافر:  اهلل أخرب اهلل 
 

قاتل من ظهر منه أّي نوع من أنواع  فالكفر أنواع من وقع يف يشء منه، النبي 

الكفر، كأن املصنف يقول لك: إن الرشك ليس خاصًا بعبادة األصنام كام يفعل كفار 

ك، املصنف قريش، وأن قبور الصاحلَّي ودعوهتم من دون اهلل ليست من أنواع الرش

قال لك: ال، أي نوع من أنواع الرشك ؛ دعوة األصنام، دعوة األنبياء، أو املالئكة، 

 واألشجار، كلها كفر، وهذا هو مقصود املؤلف. 

 فإذا قيل لك: ملاذا أورد املصنف هذه القاعدة ؟ 

تقول: ألن الكفار يف عرصه يقولون أن الرشك فقط هو عبادة األصنام، كام كان 
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ش يفعلونه، واملصنف قال: ال، حتى عبادة األنبياء واألولياء واألشجار كفار قري

ومل يفرق بَّي أحد  والصاحلَّي واألحجار كذلك كفر، لذلك قال: قاتلهم النبي 

كل   ژڭ  ژ منهم قاتل اجلميع كل من عبد غري اهلل والدليل قوله تعاىل: 

ثم بعد ذلك بدأ   (1)ژ ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇژ كافر 

يذكر كل عبادة من دون اهلل قال: فدليل الشمس والقمر يعني: الذين يعبدون 

(2)ژ  ...ۇ  ۇ     ۆ  ۆ ژ الشمس والقمر 
فدل عىل أن السجود   

(3)ژ  ...ڑ  ڑ  ک  ک    ک   ژ للشمس والقمر رشك، قال: ودليل املالئكة 
  

ڑ  ڑ  ک  ک    ک   ژ وهذا الدليل يصلح للمالئكة ويصلح لألنبياء كذلك 

يعني: معبودين من دون اهلل وإنام الرسل يأمرون بعبادة اهلل وحده   ژ ک  گ

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې  ى  ى  ژ قال سبحانه: 

(4)ژائ  
 ال، مجيع الرسل تأمر بعبادة اهلل وحده.  

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ژ  ةدلأل األابأخءقال: 

يصلح لعبادة الصاحلَّي؛ ألن أم  وهذا الدليل أيضاً   (5)ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ عيسى امرأة صاحلة وهنا قال اهلل تعاىل: 

 فال نبي وال صالح من دون اهلل.   ژ... ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
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ژ  ...ې  ى  ى  ائ  ائ     ې  ېژ  ةدلأل الصخحلنيقال: 
(1)

 

فهم خملوقون  ،فمن عبدهم من دون اهلل فهو رشك، فإذا كان الصاحلون خيافون من اهلل

 مربوبون. 

، ةحومث أيب ةااو ژھ  ے  ے  ژ  ةدلأل األشجخب ةاألحجخبقال: 

ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ژ اآليات دليل عىل عبادة األحجار 
(2)

 

ثالثة أصنام من حجارة هذا دليل األحجار ودليل األشجار حديث أيب واقد الليثي 

قال: خرجنا مع ... يعكفون عندها يعني: يطلبون املكث عندها وينوطون هبا 

أسلحتهم يعني: يعلقون السالح عليها للربكة فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط يعني: 

كذلك املالبس ونحو ذلك للربكة قال: اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا للربكة و

ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ژ والذي نفيس بيده قلتم ... 

(3)ژڄ             ڄ  
باطل يعني: عبادهتم باطلة من دون اهلل، فإذا كان كذلك فإنه   

 منه .ال فرق بَّي أي نوع من أنواع الرشك يف وجوب املقاتلة والتوبة إىل اهلل تعاىل 
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 الرابعة القاعدة
 

القخعو  اليابرة  إت مرشكي زمخانخ أغلظ رشكخ من األةلأني؛ ألت األةلأني  "

مرشكيفت د اليوخء ةكلصيفت د الشو   ةمرشكيفا زمخانخ رشكه  دائ  د اليوخء 

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ ةالشو   ةالولأل ايفله ترخ   

(1)ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  
. 

 ."مو ةعىل لله ةصحبه ةسل  ةاهلل أعل   ةصىل اهلل عىل حم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعني: مما يتغلظ به رشك املرشكَّي  أت مرشكي زمخانخ أغلظ رشكخً :  قوله 

يعني:  زمخانخ د اليوخء ةالشو يف هذه األزمان عن الزمن األول؛ أهنم يرشكون يعني: 

من األمور التي يشتد هبا الرشك يف زماننا عن األولَّي يف الرخاء والشدة، ومنها ما 

يتغلظ أيضا فيه الرشك زماننا عن األولَّي اإلحلاد يف الدعاء فال يتخذون اآلن األولياء 

 شفعاء وإنام يطلبوهنم وينسون رهبم هذا مما يتغلظون فيها. 

يعني: مما يتغلظ به وليس غلظهم غلظ نقول: ألن مرشكي زماننا أغلظ رشكا 

، رشك احلاليَّي عن األولَّي هبذا فقط، وإنام يف أمور كثرية منها االستخفاف بالرب 

 وباالستهزاء بمن ينكر عليهم وهكذا. 

يعني: أشد رشكًا من األولَّي ألن األولَّي  أت مرشكي زمخانخ أغلظقال: 
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عني: شخص ما عنده مصيبة ما، يرشكون يف الرخاء يعني: رشكهم يف الرخاء فقط ي

عنده كربة يدعو الالت والعزى ويطلبها شفاعة من دون اهلل وخيلصون يف الشدة 

 يعني: يف الكربات وركوب البحر ونحو ذلك يدعون رهبم وحده. 

قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف تفسري اآلية التي ساقها: وهذا يدل عىل أن 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ژ املرشك قد يسلم 

(1)ژڦ  ڦ    ڦ  ڄ  
فإذا ركبوا يف الفلك والقوا كروب البحر دعوا اهلل أسلموا  

 فلام نجاهم إىل الرب عادوا للرشك مرة أخرى. 

وقال القرطبي: من أراد أن يوقن أن اهلل هو الواحد فلريكب البحر لشدة 

 كرباته من تالطم األمواج وظلمته ونحو ذلك. 

، وهذا يدل عىل عقلهم، ةمرشكيفت د اليوخء ةكلصيفت د الشو قال: 

فاملرشكون األولون أعقل من احلاليَّي وفيهم تعظيم للربوبية أكثر من املرشكَّي 

 احلاليَّي مع أن اجلميع يف ضالل. 

 فإذا ركبوا البحر قالوا:  ةمرشكيفا زمخانخ رشكه  دائ  د اليوخء ةالشو وقال: 

يقول: يا حسَّي، يأتيه زحام، مرض شديد يقول: يا حسَّي،  يا حسَّي، يريد أن يغرق

وهو يف بيته يف رخاء يقول: يا حسَّي، فرشكهم دائم والعياذ باهلل يف الرخاء والشدة، 

 فهذا مما يتغلظ به رشك زماننا عن رشك األولَّي السابقَّي قال: والدليل قوله تعاىل: 

 أن يدعو من دون اهلل يف ومما يتغلظ به رشك املرشكَّي  ژ ...ٿ  ٿ  ٿ   ٹ ژ 

 األماكن املعظمة كحول الكعبة فتجد الشخص يطوق يقول: يا حسَّي، يا زينب، 
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 يا حممد وهكذا، وهذا أيضا مما يتغلظ به الرشك.

بذكره هذه القواعد األربع قد ذكر قواعد أربع عظيمة  ويكون املصنف 

جيب عىل املسلم أن يستحرضها، وأن يوقن هبا، وأن يكون عىل معرفة هبا، وهذا من 

نصح الشيخ حممد بن عبد الوهاب لألمة بتبسيط العبارة وتسهيلها، وقوة معانيها، 

لدليل عىل ما ذكر ا وسهولة أسلوهبا، مع ذكر األدلة، فمام يتميز به الشيخ 

 رمحة واسعة. يقوله، 

 وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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