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 ًقذًٞ

َٚٔ  ،ْٚعٛذ باهلل َٔ غسٚز أْفطٓا ،ْٚطتػفسٙ ،ْطتعٝٓ٘ٚ ،حنُدٙ ،إٕ اذتُد هلل 
ٚأغٗد إٔ ال إي٘ إال  ،َٚٔ ٜكًٌ فال ٖادٟ ي٘ ،َٔ ٜٗدٙ اهلل فال َكٌ ي٘ ؛اض٦ٝات أعُايٓ

 .ٚأغٗد إٔ ستُدّا عبدٙ ٚزضٛي٘ ،اهلل ٚسدٙ ال غسٜو ي٘
(   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) 

  

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )

 (   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

﮲   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ) ے ے ۓ ۓ

 (   ﮳ ﮴﮵  ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ 

ٚغس األَٛز  ،ٚخري اهلدٟ ٖدٟ ستُد  ،فإٕ أؾـدم اذتدٜح نتاب اهلل  ؛بعد أَا
  ؛ٚبعد ؛ٚنٌ قالي١ يف ايٓاز ،ٚنٌ بدع١ قالي١ ،ٚنٌ ستدث١ بدع١ ،ستدثاتٗا
يػٝذ اإلضالّ اجملدد ستُد بٔ عبد  ،زضاي١ ايكٛاعد األزبعع٢ً  شتتؿس تعًٝل افٗر

َٔ فٝٗا أ١ُٖٝ ايتٛسٝد(ٖـ6026ت )ايٖٛاب زمح٘ اهلل  ٖٝ ٚذنس  ؛َا ٜكادٙ َٔ ايػسىٚ ،؛ اييت َب
 اضتُد ٖرٙ ايكٛاعد َٔ ايهتاب ٚايط١ٓ.، ٚأزبع١ قٛاعد ١َُٗ يًسد ع٢ً عباد األقسس١

ے ۓ ) :قاٍ تعاىلنُا  ؛ٚال ٜكبٌ اهلل عباد٠ َٔ َػسى ،ب٘ أععِ َا أَسْا اهلل ٝد ٚايتٛس

 ( ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ) :قاٍ تعاىلنُا  ،بإخالف ايعباد٠ ي٘  أَسْا اهلل ٚقد 

 (   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

  .ايكادز عًٝ٘ٚ ،إْ٘ ٚيٞ ذيو ،إٔ ٜتػُدْا بسمحت٘ٚ ،ايٖصالَّتٚ ،اهلَل إٔ ٜػفس يٓا ايعَٝٛب ْطأٍ
 

 ٚنتب
 خايد بٔ ستُٛد ادتٗين

 هـ5/3654/:
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 ]مقدمة[

 :رمحه اهلل تعاىل شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب قال

 بسم اهلل الرمحن الرحيم»

ايدْٝا ٚاآلخس٠، ٚإٔ جيعًو َبازنّا أضأٍ اهلل ايهسِٜ زب ايعسؽ ايععِٝ إٔ ٜتٛآلى يف 
َٞ َؾَبَس، ٚإذا أذْب اضتػفس، فإٕ  أُٜٓا نٓت، ٚإٔ جيعًو ممٔ إذا أعطٞ غهس، ٚإذا ابُتًٔ

 .«ٖؤال٤ ايجالخ عٓٛإ ايطعاد٠
 ........................................  رحــالش ..........................................

يف  ٚتأضٝا بايٓيب  ،زمح٘ اهلل نتاب٘ بايبط١ًُ اقتدا٤ بايهتاب ايعصٜص املؿٓف ابتدا٤
 ٚاالضتعا١ْ عًٞ َا ٜٗتِ ب٘. ،ٚايبدا٠٤ بٗا يًتربى ؛َٚساضالت٘ ،ت٘اَهاتب

اهلل اهلشٍٙ سب اهعشش اهععٍٚ أْ ٙت٘اّلن يف اهذُٚا  أطأي»ق٘هٕ: 

دعا٤ َٔ  املؿٓف  زمح٘ اهلل يطايب ايعًِ ايرٟ ٜسٜد إٔ ٜتعًِ ايعكٝد٠  ٖرا «:ٗاآلخشٝ
يئ جب ) ،إٔ جيعً٘ َٔ أٚيٝا٤ اهلل  ؛ايٓذا٠ٚ دعا٤ يًكازئ ايرٟ ٜسٜد اذتلٚ ،ايؿشٝش١

َٚٔ  (   حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث
ْٔ َٔ املداٚف يف ايدْٝا ،تٛآلٙ اهلل يف ايدْٝا  .اآلخس٠ٚ ،ٚاآلخس٠ فإْ٘ آَ

 ،إذا دعًو َبازنّا تعاىلاهلل  ألٕ «:جيعوم ًباسكًا أٌِٙا كِت ٗأْ»ق٘هٕ: 
(   گ گ گ گ ڳ): قاٍ تعاىل عٔ عٝط٢  ،سؿًت ايربن١ يف نٌ سٝاتو

 

ايػهس َكاَ٘ عاٍ ددّا ال  ألٕ «:ٗأْ جيعوم ممّ إرا أعطٛ ػلش»ق٘هٕ:  
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ) :قاٍ تعاىل ،ٜؿٌ إيٝ٘ إال أقٌ ايكًٌٝ َٔ عباد اهلل

 (   ېئ ېئ

 ،ع٢ً قًب٘ غٗٛداٚ ؛اعرتافاٚ ،: ٖٛ ظٗٛز أثس ْع١ُ اهلل ع٢ً يطإ ايعبد ثٓا٤ّايػهسٚ 
 .طاع١ٚ ،ع٢ً دٛازس٘ اْكٝادّاٚ ؛ستب١ٚ

َٛ َصَبش ٗإرا»ق٘هٕ:  ١َْٝ ؾرب أٟ «:ابُتِو  :قاٍ تعاىل ،استطبٚ ،إذا أؾابت٘ َبًِّ
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)

 (   ڤ

سبطٗا عٔ ٚ ،سبطٗا عٔ َعؿ١ٝ اهللٚ ،ٖٛ سبظ ايٓفظ ع٢ً طاع١ اهلل :ٚايؿرب 

 



القواعد األربععلى   4 

 .ايتطدط ع٢ً أقداز اهلل
 أِْٗ إذا أذْبٛا ذنس َٔ عالَات املتكني اهلل  ألٕ «:شأرُب اطتػف ٗإرا»ق٘هٕ: 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) :تعاىلقاٍ نُا  ،اضتػفسٚا اهلل

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 (   ڌ

 ،عٓٛإ ايطعاد٠ ،ٖؤال٤ ايجالخ أٟ  «:ٓؤالء اهجالخ عِ٘اْ اهظعادٝ فإْ»ق٘هٕ: 
ُٚفَِّل ملا حتؿٌ ب٘ ايطعاد٠ يف ايدْٝا  ،فُٔ سككٗا يف ضًٛن٘ ؛أضباب ايفالحٚ ٚساي٘ فإْ٘ قد 

 :ارتؿاٍ ايجالخ ٖٞٚ ؛ٚاآلخس٠

 .ايػهس ع٢ً ايعط١ٝ .6
 .ايب١ًٝايؿرب ع٢ً  .0
 .االضتػفاز َٔ ايرْب .3
 .األَٔٚ ،ايػعٛز بايسقا :ايطعاد٠ ٖٞٚ
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 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

ِٕ َتعُبَد اهلل ٚسدٙ َُدًؿّا ي٘  :يطاعت٘ إٔ اذتٓٝف١ٝ ١ًَ إبساِٖٝ  اعًِ أزغدى اهلل» أ
ڄ ڄ ڄ ڃ )نُا قاٍ تعاىل:  َٚخًَكِٗ هلا،ٚبريو أََس اهلل مجٝع ايٓاع  ايدٜٔ،

 .«(   ڃ ڃ ڃ

 .......................................... الشــرح  ........................................

أٟ اْتب٘ أٜٗا  ؛اذتح ع٢ً َا بعدٖاٚ ،ايه١ًُ ٜؤت٢ بٗا يالٖتُاّ ٖرٙ «: اعوٍ»ق٘هٕ: 
 .املتعًِ

 ٖٚٛ إدزاى ايػ٤ٞ عًٞ َا ٖٛ عًٝ٘ إدزانا داشَّا. ،ٖٛ أعًٞ َساتب اإلدزاى :ايعًِٚ
ٖٛ االضتكا١َ عًٞ طسٜل اذتل  :ٚايسغد ؛ٚٚفكو ،ٖداى أٟ «:اهلل أسػذن»ق٘هٕ: 

 .قد ايػٞ

 .ٚتسنّا يًُشرٚز ،ٖٞ َٛافك١ املساد فعال يًُأَٛز :ايطاع١ «:هطاعتٕ»ق٘هٕ: 

قد ٚ ،ٖٞ امل١ً املا١ً٥ عٔ ايػسى إىل ايتٛسٝد :اذتٓٝف١ٝ «:احلِٚفٚٞ  أْ»ق٘هٕ: 
ٿ ٹ ): قاٍ  ،ٖٚسَد اهللٚ ،ألْ٘ تسى َا عًٝ٘ قَٛ٘  اَتدح اهلل ْبٝ٘ إبساِٖٝ

 (   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ٖٛ املا٥ٌ َٔ ايػسى إىل اهلد٣، ٚأؾٌ اذتٓف: ٖٛ املٌٝ َٔ ايكالي١ إىل  :ٚاذتٓٝف 
 أَا  ادتٓف: فٗٛ املٌٝ َٔ اهلد٣ إىل ايكالي١. ،اهلد٣
فٗٛ اضِ  :أَا ايدٜٔ ؛ٖٞ اضِ دت١ًُ ايػسٜع١ :امل١ً «:ًوٞ إبشآٍٚ »ق٘هٕ:  

 .ال ٜكاٍ سطٔ امل١ًٚ ،ٜكاٍ فالٕ سطٔ ايدٜٔ ؛ملا عًٝ٘ نٌ ٚاسد َٔ أًٖٗا

ايربا٠٤ ٚ ،ذيو بادتٓاب ايػسىٚ ،ٖٞ إٔ تعبد اهلل ٚسدٙ شتًؿّا ي٘ ايدٜٔ :١ًَ إبساِٖٝ ٚ
ڑ ک ک ک  ) :فكاٍ  ،باتباع ١ًَ إبساِٖٝ  قد أَسْا اهلل ٚ ،َٔ أًٖ٘

 :فكاٍ َٔ اتباع غري ًَت٘  قد سرزْا ٚ(   ک گ گ گ گ

 أٟ: خطسٖا.(   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )
ِْ»ق٘هٕ:  ٜكاٍ طسٜل  ؛ارتكٛعٚ يػ١ ٖٞ ايتريٌ :ايعباد٠ «:َتعُبَذ اهلل ٗحذٖ  أ

 .َعبد أٟ َريٌ

 .ايباط١ٓٚ ،األعُاٍ ايعاٖس٠ٚ ،ٖٞ اضِ داَع  يهٌ َا حيب٘ اهلل َٔ األقٛاٍ :غسعّاٚ
، زد ايطالّٚ ،ايتًٌٗٝٚ ،ايتطبٝحٚ ،نايػٗادتني :ٖٞ أقٛاٍ ايًطإ :ايعاٖس٠ األقٛاٍ

 ٚحنٛٙ.
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 ، ٚحنٛٙ.ايتؿدٜلٚ ،نايٝكني :ٖٞ أقٛاٍ ايكًب :األقٛاٍ ايباط١ٓٚ
، ايطٛافٚ ،ايٓرزٚ ،ايصنا٠ٚ ،ايؿٝاّٚ ،نايؿال٠ :ٖٞ أعُاٍ ادتٛازح :ايعاٖس٠ األعُاٍٚ
 ٚحنٛٙ.
، اإلْاب١ٚ ،ارتػ١ٝٚ ،احملب١ٚ ،ايسدا٤ٚ ،نارتٛف :ٖٞ أعُاٍ ايكًب :األعُاٍ ايباط١ٓٚ
 ٚحنٛٙ.
إٔ ٜكؿد ايعبد  ٚاملساد ب٘ ،ٖٛ ايتٓك١ٝ :اإلخالف «:ًُخوضًا هٕ اهذّٙ»ق٘هٕ:  

 .َت٘اداز نس ٚايٛؾٍٛ إىل ،بعبادت٘ ٚد٘ اهلل

 .ٚايػسط ايجاْٞ ٖٛ َتابع١ ايٓيب  ،ٖٛ أسد غسطٞ قبٍٛ ايعباد٠ :ٚاإلخالف
 .ٖٛ اضِ ملا عًٝ٘ نٌ ٚاسد َٔ أًٖ٘ :ايدٜٔٚ

 .بايعباد٠ ارتايؿ١ أٟ «:ٗبزهم»ق٘هٕ: 

ڱ ڱ ں ں ڻ ) : فكاٍ «:اهلل مجٚع اهِاغ أًَش»ق٘هٕ: 

(   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 (   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ) :قاٍ ٚ

 .أٚددِٖ َٔ ايعدّ يٝفسدٚا ي٘ ايعباد٠  أٟ «:هلا َٗخَوقٍٔ»ق٘هٕ: 

 «:(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) :قاي تعاىل كٌا»ق٘هٕ: 

 :ٙانٌ َٛقع يف ايكسإٓ اعبدٚا فُعٓ :قاٍ ابٔ عباع زقٞ اهلل عُٓٗا ،ٜٛسدٕٚ أٟ
 .ٚسدٚا اهلل

 :ايعباد٠ ْٛعإٚ
ٖٚٞ غا١ًَ دتُٝع ارتًل ال خيسز  ،ٖٚٞ ارتكٛع ألَس اهلل تعاىل ايهْٛٞ :عباد٠ نْٛٝ٘-6

(   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ) :َٓٗا قٛي٘ ٚ ،عٓٗا أسد 

 فٗٞ غا١ًَ يًُؤَٔ ايرب ٚايفادس.
ٖرا ٚ ؛ٖٚٞ خاؾ١ بعبادٙ املؤَٓني ؛ٖٚٞ ارتكٛع ألَس اهلل ايػسعٞ :عباد٠ غسع١ٝ-0

 .ٖٛ املساد َٔ اآل١ٜ
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 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

فإذا عسفت إٔ اهلل خًكو يعبادت٘، فاعًِ إٔ ايعباد٠ ال تط٢ُ عباد٠ إآل َع ايتٛسٝد »
نُا إٔ ايؿال٠ ال تط٢ُ ؾال٠ّ إال َع ايطٗاز٠، فإذا دخٌ ايػسى يف ايعباد٠ فطدت ناذتدخ 

إذا خايط ايعباد٠ أفطدٖا، ٚأسبط ايعٌُ، إذا دخٌ يف ايطٗاز٠، فإذا عسفت إٔ ايػسى 
ٚؾاز ؾاسب٘ َٔ ارتايدٜٔ يف ايٓاز عسفت إٔ أِٖ َا عًٝو َعسف١ ذيو، يعٌ اهلل إٔ خيًؿو 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) َٔ ٖرٙ ايػبه١، ٖٚٞ ايػِسُى بايًٓ٘ ايرٟ قاٍ اهلل فٝ٘:

 .«يف نتاب٘، ٚذيو مبعسف١ أزبع قٛاعد ذنسٖا اهلل تعاىل (   ھ ھ ھ ے 
 .......................................... الشــرح  ........................................

ڄ ) :ذيو َٔ قٛي٘ تعاىل عسفت «:عشفت أْ اهلل خوقم هعبادتٕ فإرا»ق٘هٕ: 

 (   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 :ُٖا ،أٟ عباد٠ إال بػسطني كبٌ اهلل ال ٜٚ
 (   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ) :يكٛي٘ اإلخالف هلل -6

(   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ) : يكٛي٘ املتابع١ يًٓيب -0

 
 .اختٌ غسط َُٓٗا فطدت ايعباد٠ فإذا

 .اْتب٘ٚ ،املتعًِ أٜٗا «:فاعوٍ»ق٘هٕ: 

 ؛اإلفساد :ايتٛسٝد يػ١ «:اهعبادٝ ال تظٌٟ عبادٝ إاّل ًع اهت٘حٚذ أْ»ق٘هٕ: 
 .ٖٚسَد األغٝا٤ إذا دعًٗا غ٦ّٝا ٚاسدّا :ٜكاٍ

ؾفات٘ ٚ ،بأمسا٥٘ اذتط٢ٓ إفسادٙٚ  ،إفسادٙ بايعباد٠ٚ ،بأفعاي٘ ٖٛ إفساد اهلل  :غسعّاٚ
 .ايع٢ً

ًٝ إال ًع اهطٔاسٝ كٌا»ق٘هٕ:  تٓعري يًػ٤ٞ  ٖرا «:أْ اهضالٝ ال تظٌٟ صال
ٚمل ٜهٔ فٝٗا إخالف هلل فٗٞ نؿال٠ احملدخ ال  ،بػريٙ، فايعباد٠ إذا فسغت َٔ ايتٛسٝد

 تكبٌ َٓ٘، ٚال تٓفع٘، ٚال تربأ بٗا ذَت٘ َٓٗا.

املساد بايػسى ٖٓا: ايػسى  «:دخى اهؼشن يف اهعبادٝ فظذت فإرا»ق٘هٕ: 
 .األنرب، ٚأَا ايػسى األؾػس فإْ٘ ٜفطد ايعٌُ املكازٕ

  :ايػسى قطُإ فائدة:
 ،ٚأؾػس ،أنرب :ايعًُا٤ َٔ قطُ٘ إىل ثالث١ أقطاّغسى أؾػس؛ َٚٔ ٚ ،أنرب غسى
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 .ٚخفٞ
 .ٚنإ َتكُّٓا رتسٚز اإلْطإ َٔ دٜٓ٘ ،ٖٛ نٌ غسى أطًك٘ ايػازع :األنرب فايػسى

أٚ فعًٞ أطًل عًٝ٘ ايػازع ٚؾف ايػسى  ،فٗٛ نٌ عٌُ قٛيٞ :ايػسى األؾػس أَا
 .يهٓ٘ ال ُٜدسز َٔ امل١ً

 .ٚأفسدٙ بٓٛع َطتكٌ ،َٔ قطُ٘ إىل ثالث١ أقطاّ فأخسز ايسٜا٤ َٔ ايػسى األؾػس أَا
فإْ٘ ٜفطدٖا َُٗا ناْت ايطٗاز٠  «:إرا دخى يف اهطٔاسٝ كاحلذخ»ق٘هٕ: 

 فهريو ايعباد٠ إذا دخًٗا ايػسى. ،زتٛد٠

 «:ٗأحبط اهعٌى ،عشفت أْ اهؼشن إرا خاهط اهعبادٝ أفظذٓا فإرا»ق٘هٕ: 
 .أبطٌ ايعٌُ ايرٟ غازن٘ أٟ

ٗصاس صاحبٕ ًّ اخلاهذّٙ يف اهِاس عشفت أْ أٍٓ ًا عوٚم »ق٘هٕ: 

 : َعسف١ ايتٛسٝد، ايرٟ تؿح ب٘ ايعبادات.أٟ «:ًعشفٞ رهم

ِٔ َعِبٔد اهلل بٔ ََطُعٛد  ،ايػسى أععِ ايرْٛب ٍَ فَع ٖٞ  :َقا ٖٓٔب ٟٗ ايرِْٖٔب »: َضَأِيُت اي َأ
َِٓد  ُِ ٔع ٍَ: َأِعَع ٘ٔ؟ َقا َٛ َخًََكَو»ايَّ ُٖ َٚ ٘ٔ ْٔ٘دا  ٌَ ٔيَّ ِٕ َتِذَع  .«َأ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ) :يكٛي٘ تعاىل ،املػسى ال ٜدخٌ ادت١ٓٚ 

 (   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ) :يكٛي٘ تعاىل ،املػسى ذْب٘ غري َػفٛزٚ

 (   ھ ے 
ٚمثس٠ َٔ مثاز  ،ٖرا فا٥د٠ «:اهلل أْ خيوضم ًّ ٓزٖ اهؼبلٞ هعى»ق٘هٕ: 

غب٘ ايػٝذ زمح٘ اهلل ايػسى ٚ ٖٞ اذتسف ع٢ً ايتدًـ َٔ ايػسى،ٚ دزاض١ ايتٛسٝد،
ثِ قد ٜتعًل جبُٝع بدْ٘  ،بايػبه١، ألٕ ايػبه١ إذا َعًََل بٗا َقَدُّ اإلْطإ ضٝطكط فٝٗا

َٗا فإٕ اإلْطإ إذا  يًػسى،ٖٚرا متجٌٝ بدٜع  ،فال ٜطتطٝع إٔ ٜتدًـ َٓٗا ،إذا ساٍٚ َفهَّ
: :ألؾشاب٘   ٚيريو قاٍ زضٍٛ اهلل ؛تطاٌٖ يف ٜطري ايػسى أٚغو إٔ ٜكع يف ععُٝ٘

ُِ ايػِِّسُى اأَلِؾَػُس» ُِٝه ََا َأَخاُف َعًَ ََٛف  ٕٖ َأِخ ٍَ:  ،«ٔإ ٍَ اهلٔل؟ َقا ََا ايػِِّسُى اأَلِؾَػُس َٜا َزُضٛ َٚ َقاُيٛا: 
 .ٚداٖدٚا املػسنني ،، ِٖٚ ايرٜٔ نطسٚا األؾٓاّ(0)«ايسَِّٜا٤ُ»

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ) »اهؼِشُن باهّوٕ اهزٜ قاي اهلل فٕٚ: ٗٓٛ»ق٘هٕ: 

                                 
 (.8:(، ومسلم )6699( متفق عليه: رواه البخاري )3)

 .(، َعْن ََمُْموِد ْبِن َلبِيٍد ;5/;5( حسن: رواه أمحد )4)

 



قول األبلغ ال                                                                                                                                            01 

 :اختًف املفطسٕٚ يف ايػسى املرنٛز يف ٖرٙ اآل١ٜ ع٢ً قٛيني «:(  ہ ھ ھ ھ ھ ے 

 .ٖرا اختٝاز غٝذ اإلضالّ ابٔ ت١ُٝٝ زمح٘ اهللٚ ؛يًعُّٛ ،ايػسى األؾػس-6
ايعُّٛ َكٝد باإلمجاع ع٢ً إٔ ايػسى األؾػس ال خيًد ؾاسب٘ يف  :قايٛا ،ايػسى األنرب-0

 .ايٓاز
ع٢ً نال ايكٛيٝني جيب ع٢ً اإلْطإ إٔ جيتٓب ٚ ،ايؿشٝح إٔ املطأي١ يٝظ فٝ٘ إمجاع ٚ

 .األؾػسٚ ،ايػسى األنرب
 فٝذب «:مبعشفٞ أسبع ق٘اعذ ركشٓا اهلل تعاىل يف كتابٕ ٗرهم»ق٘هٕ: 

 :قاٍ عُس بٔ ارتطاب  ،يتتٛق٢ نٌ َا ٜكسبو إيٝ٘ ،َعسف١ ٖرا ارتطس ايععِٝ يتذتٓب٘
 .«يف اإلضالّ َٔ ال ٜعسف ادتا١ًٖٝإذا ْػأ  ،ٜٛغو إٔ تٓكض ُعس٣ اإلضالّ عس٠ٚ عس٠ٚ»
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 القاعدة األوىل 

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

، َكسٕٚ بإٔ اهلل تعاىل ٖٛ ارتايل إٔ تعًِ إٔ ايهافسٜٔ ايرٜٔ قاتًِٗ زضٍٛ اهلل »
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ) ٚايديٌٝ قٛي٘ تعاىل:، ٚإٔ ذيو مل ٜدخًِٗ يف اإلضالّ ايساشم املدبس،

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

 «(   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئەئ وئ وئ 

 .......................................... الشــرح  ........................................

ًقشْٗ بأْ  ،أْ تعوٍ أْ اهلافشّٙ اهزّٙ قاتؤٍ سط٘ي اهلل »ق٘هٕ: 

، فٝ٘ بٝإ ساٍ ايرٜٔ قاتًِٗ زضٍٛ اهلل  ٖرا«: اهلل تعاىل ٓ٘ اخلاهق اهشاصق املذبش
 املًو،ٚ ايتدبري،ٚ ،نارتًل  ،بأفعاي٘ ٖٛ إفساد اهلل ٚ ،ساهلِ اإلقساز بتٛسٝد ايسبٛب١ٝ

ِٖ ايدٖسٜٕٛ ايرٜٔ  ٚ ،إال طا٥ف١ َِٓٗ  ،فكد نإ ايهفاز َكسٜٔ بٗرٙ املعاْٞ ،ايسشمٚ
 (   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ) :َقاُيٛا

ٖٛ تٛسٝد ٚ ،إٔ ذيو ايتٛسٝد أٟ «:ٗأْ رهم مل ٙذخؤٍ يف اإلطالَ»ق٘هٕ:  
 .بٌ قاتًِٗ ايٓيب  ،ايسبٛب١ٝ مل ٜدخًِٗ يف اإلضالّ

 .ع٢ً إٔ ايهفاز ناْٛا َكسٜٔ بتٛسٝد ايسبٛب١ٝ أٟ  «:ٗاهذهٚى»ق٘هٕ:  

 .قٌ هلِ ٜا ستُد  أٟ  «:(ۆ)تعاىل:  ق٘هٕ»ق٘هٕ: 

ٚأْ٘  ،فٝ٘ إثبات ايسشم هلل  ٖرا «:(ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )»ق٘هٕ: 
 ايساشم.

 .فٝ٘ إثبات املًو هلل  ٖرا  «:(ۅ ۅ ۉ ۉ )»ق٘هٕ: 

 ،فٝ٘ إثبات ارتًل ٖرا «:(ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ )»ق٘هٕ: 
ٚفٝ٘ أٜكّا إثبات ايبعح بعد املٛت، يهٔ ايهفاز ال ٜكسٕٚ بايبعح بعد املٛت، إمنا ٜجبتٕٛ 

فذُٗٛزِٖ ال  ،فٝكٛيٕٛ: ايرٟ أسٝا فالّْا اهلل، ٚايرٟ أَات فالّْا اهلل ،حيٝٞ ٚميٝت إٔ اهلل 
 .آٜات عدٜد٠ يف ٜكس بايبعح بعد املٛت، بٌ ناْٛا ٜٓهسٕٚ ذيو، نُا ذنس ذيو 

ٖٛ املدبس، ٖٚرٙ األَٛز  فٝ٘ إثبات ايتدبري، ٚإٔ اهلل  ٖرا«: (ەئ وئ وئ  )»ق٘هٕ: 
ال ٜطتكِٝ اإلقساز بتٛسٝد ايسبٛب١ٝ إالَّ بٗرٙ األَٛز، َع ٚ ،األزبع١ ٖٞ أزنإ تٛسٝد ايسبٛب١ٝ
 .ٜبعح ايٓاع بعد َٛتِٗ إقاف١ اإلسٝا٤، ٚاإلَات١، ٚإٔ اهلل 
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ُ٘  :ُض٦ٌ ٖؤال٤ عٔ ٖرٙ األَٛز فذٛابِٗ إذا«: (ۇئ ۆئ   )»ق٘هٕ:   .ايَّ

ٖٚرا  ،تتكٕٛ نٌ َا ٜٛقع اإلْطإ يف اهلًه١ أٟ «:(ۈئ ۈئ ېئ ېئ  )»ق٘هٕ: 
ٚذيو أْ٘ أٍٚ َا ٢ْٗ اهلل عٓ٘، ٚأٍٚ َا أَس اهلل  ،إطالم ٜفٝد ايعُّٛ، ٚأٍٚ َا ٜتك٢ ايػسى

 بكدٙ، ٖٚٛ ايتٛسٝد، أفال تتكٕٛ ايػسى إذا نٓتِ تكسٕٚ بٗرٙ األَٛز.

إٔ ٚ ،إٔ ايتٛسٝد يٝظ َعٓاٙ اإلقساز بايسبٛب١ٝ ٚسدٖا :هذه القاعدةملخص 
 ،بٌ تٛسٝد ايعباد٠ ٖٛ ايرٟ ٚقعت فٝ٘ ارتؿ١َٛ ،ايػسى ال ٜهٕٛ يف ايسبٛب١ٝ ٚسدٖا

 األنجس ٚقٛعّا فٝٗا.ٚ ايػسى يف تٛسٝد اإلهل١ٝ ٖٛ ايػايب يف األَِ،ٚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



القواعد األربععلى   02 

 القاعدة الثانية

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

 أِْٗ ٜكٛيٕٛ: َا دعْٛاِٖ، ٚتٛدٗٓا إيِٝٗ إال يطًب ايكسب١، ٚايػفاع١. »
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ) :قٛي٘ تعاىل فديٌٝ ايكسب١

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

(   ہ ہ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) قٛي٘ تعاىل: :ٚديٌٝ ايػفاع١

 (   ھ ھ ھ ے ے 

فايػفاع١ املٓف١ٝ: َا ناْت ، ٚغفاع١ َجبت١ غفاع١ َٓف١ٝ، غفاعتإ:ٚايػفاع١ 
ڑ ڑ ک ) تطًب َٔ غري اهلل فُٝا ال ٜكدز عًٝ٘ إال اهلل، ٚايديٌٝ قٛي٘ تعاىل:

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ايػافع َُهَسّ بايػفاع١، ٚٚايػفاع١ املجبت١: ٖٞ اييت تطًب َٔ اهلل،  ( ڻ

ٚاملػفٛع ي٘ َٔ زقٞ   (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ) نُا قاٍ تعاىل:
 .«اهلل  قٛي٘، ٚعًُ٘  بعد اإلذٕ

 .......................................... الشــرح  ........................................

فهٌ َٔ ؾسف غ٦ّٝا َٔ  ،ايكاعد٠ فٝٗا بٝإ َا حيتر ب٘ أٌٖ ايػسى ع٢ً غسنِٗ ٖرٙ
أٚ  ،ٖؤال٤ أٚيٝا٤ اهلل، ٖؤال٤ ْسدٛ إٔ ٜكسبْٛا إيٝ٘ :اييت ال جتٛش إال هلل استذٛا بكٛهلِ ،ايعباد٠

 .ّٜٛ ايكٝا١َ  ٖؤال٤ ْسدٛ غفاعتِٗ عٓد اهلل
 ،ٗت٘دِٔا إهٍٚٔ إال هطوب اهقشبٞ ،ًا دعُ٘آٍ :ٙق٘هْ٘ أٍُٔ»ق٘هٕ: 

  «:اهؼفاعٞٗ

﮶  )ٜفطسٕٚ قٛي٘ تعاىل:  فِٗ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

﮻  ﮼ أٟ: َا ٜٛؾًهِ إيٝ٘ َٔ (   ﮷ ﮸ ﮹ ﮺
عٓ٘ اهلل  ٢ٗمبا ْ حيسفٕٛ ايهًِ عٔ َٛاقع٘، فِٗ ٜفطسٕٚ نالّ اهلل  ،ٚايؿاذتني ،األٚيٝا٤
،  َ٘ٚا ٢ْٗ عٓ٘ زضٛي. 

 .أٚ غريُٖا يٝٛؾٌ إىل اهلل  ،أٚ زدٌ ؾاحل ،ٖٞ ايتكسب إىل ٚيٞ :ايكسب١ٚ
ٌُ إىل املطًٛب :ايػفاع١ٚ   .ٖٞ اختاذ ايٛاضط١ اييت ُتٛٔؾ
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َٔ ٚ ،ايديٌٝ ع٢ً إٔ اختاذ ايكسب١ َٔ أفعاٍ املػسنني أٟ  «:اهقشبٞ فذهٚى»ق٘هٕ: 
 .اخترٖا فٗٛ نافس

 .آهل١ أٟ «:(ژ ڑ ڑ ک ک )تعاىل:  ق٘هٕ»ق٘هٕ: 

 َا ْعبدِٖ :ٜكٛيٕٛ أٟ  «:(ک ک )»ق٘هٕ: 

أٟ َا ْعبدِٖ يع١ً َٔ ايعًٌ إال ألدٌ  «:(گ گ گ گ ڳ )»ق٘هٕ:  
 .شيف٢: أٟ َٓصي١، َٚها١ْ، فِٗ ال ٜفعًٕٛ ذيو إال طًبّا يًُها١ْ عٓد اهللٚ، ايتكسٜب

ٖرٙ ايدعا٣ٚ  َٔأٟ   «:(ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )»ق٘هٕ: 
 .ايهاذب١

ٖرا ديٌٝ ع٢ً نفس َٔ   «:(ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  )»ق٘هٕ: 
 .بني اهلل ٚ ،أٚ ؾاذتّا قسب١ّ بٝٓ٘ ،ٚيٝااختر 

َٔ أفعاٍ املػسنني،  ػفاع١ايديٌٝ ع٢ً إٔ اختاذ اي أٟ  «:اهؼفاعٞ ٗدهٚى»ق٘هٕ: 
 َٚٔ اخترٖا فٗٛ نافس.

 (   پ پ پ) :قاٍ تعاىل ؛ٖٞ دعٌ ايٛتس غفعّا :ايػفاع١ يػ١ٚ

 .ٖٞ ايتٛضط يًػري دتًب َٓفع١ أٚ دفع َكس٠ :غسعاٚ
 :ٗاهؼفاعٞ ًّ حٚح احللٍ ثالثٞ أقظاَ 

  .ٖٞ ايػفاع١ ايعع٢ُٚ ،غفاع١ َتفل عًٝٗا بني املطًُني مجٝعّا-6
ٖٞ ايػفاع١ ٚ ؛املعتصي١ٚ ،غفاع١ اختًف فٝٗا أٌٖ ايط١ٓ َع أٌٖ ايبدع نارتٛازز-0

 .يف أٌٖ ايهبا٥س يف ارتسٚز َٔ ايٓاز
 .ايػفاعاتأْٛاع ٖٞ باقٞ ٚ ؛غفاعات شتتًف فٝٗا بني أٌٖ ايط١ٓ-3
  :ٙؼرتط يف قب٘ي اهؼفاعٞ  ثالثٞ ػشٗطٗ 

 .اإلذٕ يف ايػفاع١-6
 .ايسقا عٔ ايػافع-0
 .ايسقا عٔ املػفٛع-3
حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ) :ايديٌٝ قٛي٘ تعاىلٚ

 (   ىث يث حج مج جح مح

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )ق٘هٕ تعاىل: »ق٘هٕ:  

ٖؤال٤ ال ميًهٕٛ هلِ دًب ٚ ؛أٚ ٖؤال٤ ايػا٥بني ،ٜعبدٕٚ ٖؤال٤ األَٛات أٟ «:(ھ
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 أٚ دفع ايكس. ،ايٓفع

 ،ٖؤال٤ األَٛات ٜػفعٕٛ يٓا أٟ «:( ھ ھ ھ ے ے  )»ق٘هٕ: 
 .فٝطًبٕٛ يٓا ارتري َٔ اهلل  ،بعبادتٓا إٜاِٖ

إىل باعتباز املػفٛع فٝ٘ إٔ ايػفاع١ تٓكطِ  أٟ «:ػفاعتاْ ٗاهؼفاعٞ»ق٘هٕ: 
 .قطُني

ٖٞ اييت تطًب بػري إذٕ ٚ ،يف ايكسإٓ ٖٞ اييت ْفاٖا اهلل  «:ًِفٚٞػفاعٞ »ق٘هٕ:  
 .أٚ تطًب ملػسى ،اهلل

ٖٞ اييت تطًب بإذٕ ٚ ،يف ايكسإٓ ٖٞ اييت أثبتٗا  اهلل  «:ٗػفاعٞ ًجبتٞ»ق٘هٕ:  
 اهلل ألٌٖ ايتٛسٝد. 

فاهؼفاعٞ املِفٚٞ: ًا كاُت تطوب ًّ غري اهلل فٌٚا ال ٙقذس »ق٘هٕ:  

 ،فكد أغسى طًب ايػفاع١ َٔ أسد فُٝا ال ٜكدز عًٝ٘ إال اهلل  فُٔ  «:اهللعوٕٚ إال 
 ،ٚيٝظ َٔ ايػفاع١ ايػسن١ٝ ،أَا َٔ طًب ايػفاع١ َٔ أسد فُٝا ٜكدز عًٝ٘ فٗٛ دا٥ص

٘ٔ » يف قٛي٘: اييت أَس بٗا ايٓيب  ِّ ٕٔ َْٔب ُ٘ َع٢ًَ ٔيَطا ََِٜٚكٔكٞ ايَّ  .«ََا َغا٤َ اِغَفُعٛا ُتِؤَدُسٚا، 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ )ق٘هٕ تعاىل:  ٗاهذهٚى»ق٘هٕ: 

ايعبادات قبٌ إٔ ٜأتٝهِ ذيو ٚ ،أٟ قدَٛا آلخستهِ غ٦ّٝا ٜٓفعهِ َٔ ايٓفكات «:(گ
 .ايّٝٛ

ال ميًو إٔ ٚ ،ايرٟ ال ميًو فٝ٘ أسد غ٦ّٝا ٜتذس ب٘ أٟ «:( ڳ ڳ ڳ ڳ )»ق٘هٕ:  
 ٜفتدٟ ب٘  ْفط٘ َٔ ايٓاز. ٜبٝع غ٦ٝا

فٝتربأ نٌ  ،فًٝظ بني ايٓاع أخ٠ٛ ،ال  أخ٠ٛٚ ،ال ؾداق١ أٟ «:( ڱ ڱ )»ق٘هٕ: 

(   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)إال املتكني  ،خًٌٝ َٔ خًًٝ٘

 

 ،اييت تطًب َٔ األَٛات ،يٝظ فٝ٘ ايػفاع١ ايػسن١ٝ أٟ «:( ڱ ڱ  )»»ق٘هٕ: 
 .أٚ تطًب َٔ غري اهلل 

ايرٜٔ ظًُٛا أْفطِٗ بايػسى باهلل  أٟ «:( ں ڻ ڻ ڻ  )»ق٘هٕ: 
. 

                                 
 .(، من حديث أيب موسى 3654( صحيح: رواه البخاري )3)
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إٔ ايػفاع١ املجبت١ ٖٞ  أٟ «:املجبتٞ: ٓٛ اهيت تطوب ًّ اهلل ٗاهؼفاعٞ»ق٘هٕ: 
 .ال تطًب إال َٔ اهلل  ٚ ،يف نتاب٘ اييت أثبتٗا اهلل 

ًُلَشَ باهؼفاعٞ ٗ»ق٘هٕ:  ٜػا٤ َٔ عبادٙ، بإٔ  إٔ اهلل ٜهسّ َٔ أٟ «:اهؼافع 
  .جيعً٘ غفٝعا

إٔ  أٟ  «:عٌوٕ  بعذ اإلرْٗ ،ٗاملؼف٘ع هٕ ًّ سضٛ اهلل  ق٘هٕ»ق٘هٕ:  
 .يًػافع، ٚزقاٙ عٔ املػفٛع  ايػفاع١ ال حتؿٌ إال بعد إذٕ اهلل 

ال أسد   أٟ «:(  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ) قاي تعاىل: كٌا»ق٘هٕ: 
 .ٖٓا اضتفٗا١َٝ ٜساد بٗا ايٓفٞ« َٔ»فـ  ،ٜػفع عٓد اهلل إالَّ بإذْ٘

 ،عًِٝٗ بارتًٛد يف ايٓاز إٔ املػسنني ايرٜٔ سهِ اهلل  :هذه القاعدة ملخص
َع ذيو سهِ اهلل ٚ ،املًوٚ ،ايتدبريٚ ،ٖٞ ارتًلٚ ،ناْٛا ٜكسٕٚ بأفساد تٛسٝد ايسبٛب١ٝ

 .قسب١ عٓد اهلل ٚ ،بهفسِٖ ألِْٗ اخترٚا َعبٛداتِٗ ٚضطا٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



القواعد األربععلى   07 

 القاعدة الثالثة 

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب   

ِ ٗظٗس ع٢ً أْاع َتفسقني يف عباداتِٗ: َِٓٗ َٔ ٜعبد املال٥ه١، َٚٓ إٔ ايٓيب »
َٔ ٜعبد األْبٝا٤ ٚايؿاذتني، َِٚٓٗ َٔ ٜعبد األسذاز ٚاألغذاز، َِٚٓٗ َٔ ٜعبد 

ڃ )، ٚمل ٜفسم بِٝٓٗ؛ ٚايديٌٝ قٛي٘ تعاىل: ايػُظ ٚايكُس، ٚقاتًِٗ زضٍٛ اهلل 

 (   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )ٚديٌٝ ايػُظ، ٚايكُس قٛي٘ تعاىل: 

 (   ۋ ۅ ۅ ۉ

(   ڑ ڑ ک ک ک ک گ )ٚديٌٝ املال٥ه١ قٛي٘ تعاىل: 

 
 چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)ٚديٌٝ األْبٝا٤ قٛي٘ تعاىل: 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 (   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ) ٚديٌٝ ايؿاذتني قٛي٘ تعاىل:

 (   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

﮲   ھ ے ے ۓ)ٚديٌٝ األسذاز، ٚاألغذاز قٛي٘ تعاىل:  ۓ

 (   ﮳﮴ 
ُٔ سدثا٤ عٕٗد   خسدٓا َع ايٓيب»قاٍ:  ٚسدٜح أبٞ ٚاقٕد ايًٝجٞ  إىل ُسٓني ٚحن

 بهفس، ٚيًُػسنني ضدز٠ ٜعهفٕٛ عٓدٖا ٜٚٓٛطٕٛ بٗا أضًشتِٗ ٜكاٍ هلا: ذات أْٛاط،
 .«اذتدٜح «فُسزْا بطدز٠ فكًٓا: ٜا زضٍٛ اهلل ادعٌ يٓا ذات أْٛاط نُا هلِ ذات أْٛاط...

 .......................................... الشــرح  ........................................

 

يٝطٛا  أٟ «:ظٔش عوٟ أُاغ ًتفشقني يف عباداتٍٔ أْ اهِيب »ق٘هٕ: 
 .ٚفسم ،بٌ ِٖ أْٛاع ،زتتُعني ع٢ً عباد٠ ٚاسد٠

ٗاهضاحلني، ٍ ًّ ٙعبذ األُبٚاء ًّٔ ٙعبذ املالئلٞ، ًِٗ ًٍِٔ»ق٘هٕ: 

 َٚٔ «:األػذاس، ًٍِٗٔ ًّ ٙعبذ اهؼٌع ٗاهقٌشٗ ًٍِٗٔ ًّ ٙعبذ األحذاس
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  .ايهفاز َٔ نإ ٜعبد ٖرٙ مجٝعّا، َِٚٓٗ َٔ نإ ٜػسى بني ْٛعني َٓٗا

ٗاهذهٚى ق٘هٕ تعاىل:  ؛ٗمل ٙفشق بٍِٚٔ ،سط٘ي اهلل  ٗقاتؤٍ»ق٘هٕ: 

ٜعبد املال٥ه١، بني َٔ  مل ٜفسم ايٓيب  أٟ «:(  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )
مل ميٝص بني َٔ ٜعبد ٚ ؛بٌ قاتًِٗ مجٝعّا ،أٚ ٜعبد غ٦ّٝا آخس ،ٚبني َٔ ٜعبد اذتذس

 .املال٥ه١، ٚبني َٔ ٜعبد غريِٖ، بٌ ادتُٝع جيب إٔ ٜهْٛٛا عبادّا هلل ٚسدٙ ال غسٜو ي٘

 .: ٖٞ ايػسىٚايفت١ٓ
 .ٚايعٌُ ،ٚايدٜٔ: ٖٛ  ايعباد٠ 

ذنس املؤيف زمح٘ اهلل ايديٌٝ ع٢ً تفسم ٖؤال٤، ٚتٓٛع عباداتِٗ، ٚاختالف طسا٥كِٗ  ثِ
 :يف ايعباد٠ فكاٍ

 .ايكُسٚ ،ايديٌٝ ع٢ً عبادتِٗ ايػُظ أٟ «:ٗاهقٌش  ،اهؼٌع ٗدهٚى»ق٘هٕ: 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )تعاىل:  ق٘هٕ»ق٘هٕ: 

عٔ  فٓٗاِٖ اهلل  ؛ايكُسٚ ،إٔ ٖٓاى أْاع ٜعبدٕٚ ايػُظ أٟ «:(ۅ ۅ ۉ
 .ايداي١ ع٢ً زبٛبٝت٘  َع أُْٗا َٔ أععِ شتًٛقات٘ ،عبادتُٗا 

 .املال٥ه١ ع٢ً إٔ َِٓٗ َٔ نإ ٜعبدايديٌٝ أٟ «:املالئلٞ  ٗدهٚى»ق٘هٕ: 

إٕ اهلل  أٟ «:(  ڑ ڑ ک ک ک ک گ )تعاىل:  ق٘هٕ»ق٘هٕ: 
 األْبٝا٤ آهل١ٚ ،ٜٓٗانِ عٔ اختاذ املال٥ه١. 

 .األْبٝا٤ع٢ً إٔ َِٓٗ َٔ نإ ٜعبد ايديٌٝ  أٟ «:األُبٚاء ٗدهٚى»ق٘هٕ: 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )تعاىل:  ق٘هٕ»ق٘هٕ: 

 ،أٚ دفع َكس٠ ،ٖرا ديٌٝ ع٢ً إٔ َٔ اعتكد يف شتًٛم دًب َٓفع١ «:( ڎ ڈ ڈ ژ
 .فكد اخترٙ إهلا

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  )»ق٘هٕ: 

ٖرٙ اآل١ٜ ديٌٝ ع٢ً إٔ  «:( ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
فٝٗا أٜكّا زد ع٢ً َٔ شعِ أ ايػسى َكؿٛز ع٢ً عباد٠ األؾٓاّ ٚ ،ٖٓاى َٔ ٜعبد األْبٝا٤

 .فكط

 .ايؿاذتني إٔ َِٓٗ َٔ نإ ٜعبدايديٌٝ ع٢ً  أٟ «:اهضاحلني ٗدهٚى»ق٘هٕ: 

 تدعِْٛٗ. أٚي٦و ايرٜٔ أٟ «:( ې ې ې) تعاىل: ق٘هٕ»ق٘هٕ: 
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 ،ٜتٛضًٕٛ إيٝ٘ٚ ،ٜعبدٕٚ اهلل  أٟ «:( ى ى ائ ائ )»ق٘هٕ: 
  .ٜتكسبٕٛ إيٝ٘ بعبادت٘ٚ

َٛؾٌِّ إىل  ؛: ٖٞ ايػ٤ٞ ايرٟ ُٜتٖٛؾٌ ب٘ إىل املكؿٛديػ١ايٛض١ًٝ ٚ فايٛض١ًٝ ٖٞ اييت ُت
 :ٖٞ قطُإٚ، َسقات اهلل 

 .ؾفات٘ٚ بأمسا٥٘ ايتٛضٌ إيٝ٘ ٚ ،ايطاع١ اييت تكسب إىل اهللٖٞ  :ٚض١ًٝ َػسٚع١-6
 .ٖٞ ايتٛضٌ باملدًٛقني إىل اهلل  :ٚض١ًٝ ممٓٛع١-0

؟ أّ ِٖ شتًٛقٕٛٚ ،أٜهِ أقسب ؟ أْتِ ايرٜٔ تعبدِْٚٗ أٟ«: ( ەئ ەئ  )»ق٘هٕ: 
  .ٜطًبٕٛ ايكسب١ٚ ،ِٖ ايرٜٔ ٜعبدٕٚ اهلل 

( ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  )»ق٘هٕ: 

 أٟ حيرزٙ املؤَٕٓٛ ٚحيرتضٕٛ َٓ٘ برتى َعاؾٞ اهلل تعاىل.:«

 :اختوف املفظشْٗ يف طبب ُضٗي ٓزٖ اآلٙٞ عوٟ ق٘هنيفائذٝ: 

 ،إٔ املطٝح فأخرب  ،عصٜساٚ ،أَ٘ٚ ،أْٗا ْصيت فُٝٔ ٜعبد املطٝح :األٗي اهق٘ي
ٜتٛضًٕٛ إيٝ٘ ٚ ،َفتكسٕٚ إيٝ٘ ٜدعْٛ٘ نًِٗ عباد ستتادٕٛ إىل اهلل  عصٜساٚ ،أَ٘ َسِٜٚ

فدٍ  ،ادت٘عبٚ ،بطاعت٘  ايُكسب َٓ٘  :ٜعين   ،(ى ى ائ ائ )بايطاع١ 
 .ألِْٗ بػس ستتادٕٛ ؛ع٢ً أِْٗ ال ٜؿًشٕٛ يًعباد٠

فأضًِ  ،أْٗا ْصيت يف أْاع َٔ املػسنني ناْٛا ٜعبدٕٚ ْفسّا َٔ ادتٔ :اهجاُٛ اهق٘ي
 .بايطاع١ ؾازٚا ٜتكسبٕٛ  إىل اهلل ٚ ،مل ٜعًِ ٖؤال٤ ايرٜٔ ٜعبدِْٚٗ بإضالَِٗٚ ،ادتٔ

أٚ  ،أٚ ايؿدٜكني ،ضٛا٤ ناْٛا َٔ األْبٝا٤ ،ع٢ً نال ايكٛيني ال جيٛش عباد٠ ايؿاذتنيٚ
 .غريِٖ

 .األغذازٚ ،ديٌٝ عبادتِٗ األسذاز أٟ «:ٗاألػذاس  ،األحذاس ٗدهٚى»ق٘هٕ: 

 .إْهازٟ يًتٛبٝذ اضتفٗاّٖرا  «:( ھ)تعاىل: " ق٘هٕ»ق٘هٕ: 

ٖٛ عباز٠ عٔ ؾدس٠ ٚ ،اضِ ؾِٓ يف ايطا٥ف :ايتا٤ بتدفٝف «:(  ے )»ق٘هٕ: 
َا ٚاالِٖ َٔ ٚ ،ناْت يجكٝفٚ ؛ٜكاٖٞ ايهعب١ ،عًٝ٘ ضتا٥سٚ ،عًٝٗا بٝت َبين ،َٓكٛغ١
   .ناْٛا ٜفاخسٕٚ بٗاٚ ،ايكبا٥ٌ

ُِٜطعُ٘ ٚ ،زدٌ ؾاحل نإ ًُٜٗت ايطٜٛل :ٖٛٚ (،َيٖت ًَُٜٗت)اضِ فاعٌ َٔ  :ايتا٤ بتػدٜد
َٓٛا ع٢ً قربٙ بٝتّا ،يًشذاز فؿازٚا ٜعبدْٚ٘ َٔ دٕٚ  ،أزخٛا عًٝ٘ ايطتا٥سٚ ،فًُا َات ب

 .اهلل 
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 ،عباز٠ عٔ غذسات َٔ ايٖطًَِ يف ٚادٟ  َِْد١ًَ بني َه١ :اِيُعٖص٣  «:( ے )»ق٘هٕ: 
 .َٔ سٛهلِٚ ،أٌٖ َه١ٚ ،ناْت يكسٜؼٚ ؛ضتا٥سٚ ،سٛهلا بٓا٤ ،ايطا٥فٚ

﮳  )»ق٘هٕ:  َٓا٠َ «:(  ۓ ﮲ ؾدس٠ نبري٠ يف َهإ ٜكع قسٜبّا  عباز٠ عٔ :ََ
ناْٛا ُٜشسَٕٛ َٔ ٚ ،ارتصززٚ ،األٚعٚ ،ناْت رُتصاع١ٚ ؛املد١ٜٓٚ ،بني َه١ ،َٔ دبٌ قدٜد

 .ٜعبدْٚٗا َٔ دٕٚ اهللٚ ،عٓدٖا باذتر

ٌٖ أغٓتهِ ٖرٙ األؾٓاّ  :َع٢ٓ اآل١ٜٚ ؛األؾٓاّ ايجالث١ ٖٞ أنرب أؾٓاّ ايعسب فٗرٙ
 ،يف ٖرٙ اآل١ٜ ديٌٝ ع٢ً إٔ ٖٓاى َٔ ٜعبد األغذازٚ ،أٚ  ٌٖ ْفعتهِ غ٦ّٝا ؟! غ٦ّٝا ؟!

 .األسذازٚ
أضًِ  ّٜٛ ايفتح ض١ٓ  ٚاقد ايًٝجٞ  أبٛ «:أبٛ ٗاقٍذ اهوٚجٛ  ٗحذٙح»ق٘هٕ: 

 .ٚايعاٖس أْ٘ عاؽ حنٛا َٔ مثاْني ض١ٓ ؛ض١ٓ مثإ ٚضتني تٛيف ٚ ،مثإ َٔ اهلذس٠

ُّ حذثاء عٍٔذ بلفش،  خشدِا ًع اهِيب »: قاي»ق٘هٕ:  إىل ُحِني ٗحن

ايبكا٤ عٓدٖا َد٠ تكسبّا  :َعٓاٙ ايعهٛف «:عِذٓاٗهوٌؼشكني طذسٝ ٙعلفْ٘ 
 .إيٝٗا

 .ٜعًكٕٛ بٗا أضًشتِٗ يًتربى بٗا أٟ «:ِٗٙ٘طْ٘ بٔا أطوحتٍٔ  »ق٘هٕ: 

 .تط٢ُ أٟ «:هلا ٙقاي»ق٘هٕ: 

ٚذيو  ،أٟ ؾاسب١ األْٛاط ،ايتعًٝل ٖٛٚ ،مجع ْٛط األْٛاط «:أُ٘اط رات»ق٘هٕ: 
  .يهجس٠ َا ٜعًل بٗا طًبّا يًربن١

  .بػذس٠ أٟ «:بظذسٝ فٌشسُا»ق٘هٕ: 

مل ٜعسفٛا ايتٛسٝد ٚ ،قاٍ  بعض ايؿشاب١ ايرٜٔ أضًُٛا قسٜبّا أٟ «:فقوِا»ق٘هٕ: 
 .متاَّا

عٓد  «:ٙا سط٘ي اهلل ادعى هِا رات أُ٘اط كٌا هلٍ رات أُ٘اط...»ق٘هٕ:  
أٟ ايطسم اييت ٜطًهٗا  «أنرب ! اهلل أنرب ! إْٗا ايٗطٓٔاهلل » :قاٍٚ ،ذيو تعذب ايٓيب 

ايرٟ ْفطٞ بٝدٙ نُا قايت بٓٛ ٚ قًتِ » :ثِ قاٍ  ؛ٜكتدٟ بعكِٗ ببعضٚ ،ايٓاع
(   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ) :إضسا٥ٌٝ ملٛض٢

». 

 .األسذازٚ عٓد بعض األغذازٜعهف ٚ ،إٔ ٖٓاى َٔ ٜتربى :ايػاٖد
                                 

(، وأمحد 33343) يف الكربى ، والنسائيقال: حسن صحيح(، و43:2( صحيح: رواه الرتمذي )3)

(58/447.) 

 



القواعد األربععلى   10 

 :ًّ ٓزا احلذٙح ٙظتفاد

 .َٔ ٖٓا جيب تعًِ ايتٛسٝدٚ ،فُٔ دٌٗ غ٦ّٝا ٚقع فٝ٘ ،خطس ادتٌٗ بايتٛسٝد-6
 .أْ٘ قد ٜؤدٟ إىل ايػسىٚ ،خطس ايتػب٘ باملػسنني-0
ألٕ طًب ؛ إٕ ُضُٞ بػري امس٘ٚ ،األب١ٝٓ غسىٚ ،األغذازٚ ،إٔ ايتربى باألسذاز-3

 .اهلل غسىايربن١ َٔ غري 
سازب ايػسى جبُٝع ؾٛزٙ، بػض ايٓعس عٔ  إٔ ايٓيب  :هذه القاعدة ملخص

 .ٚمل ٜفسم بني ٖرا ٚذاى، بٌ ض٣ٛ بِٝٓٗ يف ثبٛت سهِ ايهفس، ٚيف َكاتًتِٗ ،املعبٛدات
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 القاعدة الزابعة

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب   

ٕٓ ٚٓيني أ ٕٓ؛ َػسنٞ شَآْا أغًغ غسّنا َٔ األ ٚٓيني ُٜػسنٕٛ يف ايسخا٤ ُٜٚدًؿٕٛ يف  أل األ
 شَآْا غسنِٗ دا٥ِ؛ يف ايسخا٤ ٚايػٓد٠.  َٚػسنٛ ايػٓد٠، 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )قٛي٘ تعاىل:  ٚايديٌٝ

 (   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
 اهلل ع٢ً ضٝدْا ستُد ٚآي٘ ٚؾشب٘ ٚضًِ. ٚؾ٢ً

 .......................................... الشــرح  ........................................

ّْ»ق٘هٕ:  ّٗهني أ  ،إٔ َػسنٞ شَاْ٘ أٟ «:ًؼشكٛ صًاُِا أغوغ ػشًكا ًّ األ
 .ٖٛ ايكسٕ ايجاْٞ عػسٚ ،ِٖٚ ايرٜٔ ناْٛا يف عؿس املؤيف زمح٘ اهلل

ّْ»ق٘هٕ:  ُٙخوضْ٘ يف اهؼّذٝ أل ُٙؼشكْ٘ يف اهشخاء ٗ ّٗهني  عٓد  أٟ «:األ
ٚايسٖب١، ٚأَا يف ايسخا٤  ،بايسغب١  ٚال ٜتٛدٕٗٛ إالَّ إىل اهلل ،ايػد٠ ٜكطعٕٛ َعال٥ل ايػسى

فٗرا ساٍ املػسنني  ،ٚغريٙ، ٜؿسفٕٛ ايعباد٠ يػري اهلل  ،فإِْٗ ٜعبدٕٚ اهلل 
 .املتكدَني

إٔ َػسنٞ  أٟ «:صًاُِا ػشكٍٔ دائٍ؛ يف اهشخاء ٗاهؼّذٝ ًٗؼشك٘»ق٘هٕ: 
ايصَإ املتأخس يف شَٔ املؤيف زمح٘ اهلل، ٚنريو يف ايصَٔ اذتاقس فٝكع َِٓٗ ايػسى يف 

 ،ٚايطع١، ٚال يف ساٍ ايػد٠ ،فِٗ ال خيًؿٕٛ ايعباد٠ ال يف ساٍ ايسخا٤ ،ايػد٠ٚ ،ايسخا٤
 .ٚايكٝل

: ملا زنبٛا أٟ  «:(ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ)ق٘هٕ تعاىل:  ٗاهذهٚى»ق٘هٕ: 
 فًِ ٜؿسفٖٛا يػريٙ.  ،ايدع٠ٛ ايبشس أخًؿٛا هلل 

ايرٟ ٖٛ عٌُ  ،أخًؿٛا ي٘ ايدٜٔ ايعاٖس، ٚايباطٔ أٟ   «:(ٹ ڤ ڤ) »ق٘هٕ: 
 .ٚقٍٛ ايًطإ ،ايكًب

ملا سؿًت هلِ ايطال١َ،  أٟ   «:(ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ) »ق٘هٕ: 
 .ٚايٓذا٠ َٔ ايػسى إذا ِٖ ٜػسنٕٛ باهلل 

 ،ايصَٔ اذتاقسٚ ،إٔ املػسنني يف عؿس املؤيف زمح٘ اهلل :هذه القاعدة ملخص
 .أغد غسنّا َٔ غسى األٚينيٚ أغًغ
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 األسئلة واملناقشة
 ١:أدب عٔ األض١ً٦ اآلتٝ «ايكٛاعد األزبع»يف ق٤ٛ دزاضتو يػسح 

 ؟اآلخس٠ايدْٝا ٚٓٛإ ايطعاد٠ يف َا ٖٛ ع -6
 ؟شَآْا َػسنٞقسٜؼ ٚ َػسنٞفسم بني َا اي -0
 غفاع١؟ ْعبد األؾٓاّ إمنا ْتدرِٖ قسب١ ٚ: إْٓا ال مباذا ُتذٝب ع٢ً َٔ ٜكٍٛ -3
 ؟َا تعسٜف نٌ ْٛع َُٓٗاايػفاع١؟ َٚا ٖٞ أْٛاع  -4
 ؟ايػد٠، َٚا ٖٛ غسى ايسخا٤ -5
 ؟نفاز قسٜؼ ناْٛا َكسٜٔ بايسبٛب١ٌٖٝ  -6
 .عٔ ايكٛاع األزبع تفؿٝال تهًِ -7
 :ا ٜأتَٞا ايديٌٝ ع٢ً نٌ َ -8

 .نفس َٔ ٜعبد ايػُظ ٚ ايكُس - أ
 .نفس َٔ ٜعبد املال٥ه١ - ب
 .نفس َٔ ٜعبد األْبٝا٤ - ت
 .نفس َٔ ٜعبد ايؿاذتني - خ
 نفس َٔ ٜعبد األغذاز ٚ األسذاز  - ز

 
                                               

 

 


