


  

  ٥ شـرح القواعـد األربع
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ة قدمــامل

احلمد هللا الذي خلق خلقه أطواراً، وصرفهم يف أطوار التخليق 
كيف شاء عزة واقتداراً، فأرسل الرسل إىل املكلفني إعـذاراً منـه   
وإنذاراً، فأمت م على من تبع سبيلهم نعمته السابغة، وأقام م على 

يل، وأنـار السـبيل،   من خالف جهم حجته البالغة، فنصب الدل
  . وأزاح العلل، وقطع املعاذير، وأقام احلجة وأوضح احملجة 

وأصلى وأسلم على حممد عبده وسوله وأمينه علـى وحيـه،   
أرسله رمحة للعاملني، وقدوة للعاملني، وآله وصحبه وسلم تسـليماً  

  . كثرياً 
فإن أوىل ما يتنافس به املتنافسون، وأحــرى مـا  : أما بعد 

فيه املتسابقون، ما كان بسعادة العبد يف معاشـه ومعـاده   يتسابق 
وذلـك العلـم النـافع،    : كفيالً، وعلى طريق هذه السعادة دليالً 

والعمل الصاحل، اللذان ال سعادة للعبد إال ما، وال جنـاة لـه إال   
بالتعليق بسببهما، فمن رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فاخلري 

ما يتميز انقسام العباد إىل مرحوم وحمروم، وكلَّه حرم، ومها مورد 
  . من الغوي، والظامل من املظلوم  الرب من الفاجر، والتقي

ولَّما كان العلم للعمل قريناً وشافعاً، وشرفه لشرف معلومـه  
  .        )١(كان أشرف العلوم على اإلطالق علم التوحيد : تابعاً 

                              
  ) . ١٥-١/١٤(البن القيم " إعالم املوقعني) " ١(
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وصنفت فيه املصـنفات   وهلذا اهتم به العلماء اهتماماً كبرياً،
الكثرية ما بني مطول وخمتصر، وكان من هؤالء املصنفني الكثرية ما 

اإلمـام  : بني مطول وخمتصر، وكان من هؤالء املصنفني األماجد 
الذي عـاش زمنــاً فيـه     –رمحه اهللا  –حممد بن عبد الوهاب 

انتفضت عرى اإلسالم، وعبدت الكواكب والنجوم، وعظِّمـت  (
نيت عليها املساجد، وعبدت تلك الضرائح واملشاهد القبور وب .  

فشمر عن .... واعتمد عليها يف املهمات دون الصمد الواحد 
ساعد جده واجتهاده، وأعلن بالنصح هللا ولكتابه ورسوله وسـائر  

  . عباده 
دعا إىل ما دعت إليه الرسل من توحيد اهللا وعبادته، وـاهم  

ومل يألُ جهداً يف سلوك كل .  )١(...)عن الشرك ووسائله وذرائعه 
ف والتعليم وباملكاتبة طريق يوصل إىل احلق ومرضاة الرب، بالتصني

  . واملراسلة
وهو مصنف قليـل  " القواعد األربع " ومن مجلة مصنفاته   

لفظه، عظيم نفعه، يعاجل قضية من أكرب القضايا، إا فتنة الشـرك  
بعلـم راسـخ    –اهللا  رمحه –باألولياء والصاحلني، صاغها املؤلف 

ودراية فائقة، مستقى نبعها كتاب اهللا، تقى املوحـد هـذا الـداء    
العضال الذي فشا، وترشد طالب احلق واهلدى، وتلجم أهل الغـي  

  . والردى 
وقد يسر اهللا شرحه مراراً فكان موقع االستحسان من بعـض  

                              
  ) . ١٧-١/١٦(مجع الشيخ عبد الرمحن بن قاسم " ة الدرر السني) ١(
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ظر األخوة طالب العلم، فرأيت إخراجه تعميماً للفائدة، فأعدت الن

  .     فيه حذفاً وإضافة حىت استوى على سوقه 
وقد جت يف هذا الشرح عدم التطويـل ؟ لبلـوغ القصـد    

  . بالتوسط واالختصار 
املطبـوع ضـمن    –واعتمدت يف إثبات املنت املتبع بالشرح 

الـيت  ) ٢٥-٢٢:ص(هــ  ١٣٧٤اموعة العلمية السعودية عام 
ة مساحة الشيخ حممد راجعها وصحح أصوهلا على مراجع خطية قدمي

  .  -رمحه اهللا  –بن إبراهيم 
وختاماً ال يفوتين أن أشكر املشايخ الفضالء الـذين تكرمـوا   
مبراجعة هذا الشرح واإلفادة بامللحوظات القيمة وأخص بالشـكر  

الدكتور عبد اهللا بن حممد الغنيمان، والـدكتور  / فضيلة الشيخني 
  . يف عبد العزيز بن حممد بن على آل عبد اللط

وأسأل اهللا أن ينفع ذا الشرح كما نفع بأصله وأن ال حيرمنا من 
كرمي ثوابه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشاخينا وملن هلم حق علينا، وأن يعز 

  . اإلسالم واملسلمني ويذل الشرك واملشركني، إنه مسيع قريب 
  وكتبه

  حممد بن سعد بن عبد الرمحن احلنني
  يف الشفا بالرياضاملدرس باملعهد العلمي 

  )١١٩٢٤(الرمز الربيدي  )١٧٤٣(ب . ص 
com.Fsh 93@hotmail  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
م حممد بن عبد الوهاب رمحـه  هذه أربع القواعد لشيخ اإلسال

  . اهللا
أسأل اهللا الكرمي رب العرش العظيم أن يتـوالك يف الـدنيا   

ـ  ك ممـن إذا  واآلخرة، وأن جيعلك مباركاً أينما كنت، وأن جيعل
أعطى شكر، وإذا ابتلي صرب وإذا أذنب اسـتغفر، فـإن هـذه    

  ) . عنوان السعادة: الثالث 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  : هذه القواعد بالبسملة، ألمرين  –رمحه اهللا  –بدأ الشيخ 
  . اقتداًء بكتاب اهللا تعاىل  - ١
 تأسياً بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، فإنه كان يبدأ مكاتباتـه  - ٢

ا، فقد جاء يف املتفق عليه من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما 
من حممد عبد اهللا ) بسم اهللا الرمحن الرحيم: (يف رسالته إىل هرقل 

    )١(.......)ورسوله إىل هرقل عظيم الروم 
  ) : أسأل اهللا الكرمي: (قوله 

ثنى بالدعاء، كما هو عادته يف مصنفاته، وهذا يدل على حسن 
ه باملتعلم وحمبته له، والعناية باملتعلم أدب جم ينبغي للعـامل أن  عنايت

يتحلى به ال أن يكون تبليغ العلم مهاً يودع أو متاعاً يوضع، ولقـد  
                              

  ١٧٧٣" مسلم . " بدء الوحي ) ٧" (البخاري ) " ١( 
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كانت هذه احللية مجاالً يتألأل يف أخالق العلماء السابقني مل يكونوا 
حبملها مثقلني، وهلا مضيعني يقول ابن مجاعة الكناين رمحه اهللا وهو 

ينبغي أن يعـتين مبصـاحل الطالـب،    : (يعدد أدب العامل يف درسه 
ويعامله مبا يعامل به أعز أوالده من احلنو والشفقة عليه، واإلحسان 
إليه، والصرب على جفاء رمبا وقع منه، ونقص ال يكاد خيلو اإلنسان 
عنه، وسوء أدب يف بعض األحيان، ويبسط عذره حبسب اإلمكان، 

ما صدر منه بنصـح وتلطـف، ال بتعنيـف    ويوقفه مع ذلك على 
وتعسف، قاصداً بذلك حسن تربيته وحتسني خلقه وإصالح شـأنه  

وأن يتواضع مع الطالب وكل مسترشد سائل إذا قام مبا جيـب  ... 
عليه من حقوق اهللا تعاىل وحقوقه، وخيفض له جناحه ويلـني لـه   

  .       )١(...)جانبه 
فإن اهللا مسى ووصف نفسه  اسم من أمساء اهللا احلسىن) الكرمي(و

  . بالكرم وأنه األكرم 
ولفظ الكرم من األلفاظ اجلامعة للمحاسن واحملامد ال يراد بـه  
جمرد اإلعطاء بل هو من متام معناه ؟ فإن اإلحسان إىل الغري من متام 

  .  )٢(احملاسن، والكرم كثرة اخلري ويسرته
مساء احلسـىن  مث إن اسم الكرمي واألكرم وما كان يف دائرة األ

كالعلي واألعلى، والقدير واملقتدر، مما اتفق يف أصل املعىن وتغـاير  
بل يعد كل واحد منها امسـاً مسـتقالً    –لفظه ال تعد امساً واحداً 

                              
  ) .   ١٥٩-١٤٠(آداب السامع واملتكلم ) ١(
   ) . ١٦/٢٩٣(فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٢(
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األمساء املشتقة من صفة واحدة : (بذاته، يقول ابن حجر رمحه اهللا 

يـد  ال مينع من عدها ؟ فإن فيها التغاير يف اجلملة فإن بعضـها يز 
  )١()خبصوصية على اآلخر ليست فيه

  ) : رب العرش العظيم: (قوله 
  . السرير الذي للملك : العرش لغة 

سرير ذو قوائم حتمله املالئكة، وهـو  : وأما عرش الرمحن فهو 
  .  )٢(كالقبة على العامل، وهو سقف املخلوقات

: العظمة كما يف قوله تعاىل : وقد وصف العرش بصفات منها 
  )٣()ال إله إال هو رب العرش العظيماهللا (

ووصف العرش بالذكر كما يف هذه اآلية الكرمية مـع أن اهللا  
  .  )٤(ألنه أعظم املخلوقات: رب كل شيء قيل 

) ذو العرش ايـد : (ووصف العرش باد كما يف قوله تعاىل 
  . بكسر الدال صفة للعرش على قراءة محزة والكسائى 

ال إله إال هو رب العرش : (وله تعاىل ووصف بالكرم كما يف ق
  ) . الكرمي

  " : أن يتوالك يف الدنيا واآلخرة : " قوله 
                              

   ) . ١١/١٩(فتح البخاري ) ١(
  ) ٣٦٦(شرح الطحاوية ابن أىب العز ) ٢(
   .  ٢٦اآلية : النمل ) ٣(
  
    ) .١٢/١٠٦(تفسري ابن عطية ) ٤(
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أَمِ اتخذُوا من دونِه : من أمساء اهللا احلسىن قال تعاىل ) الويل(
يلالْو وه اَء فَاللَّهيلأَو )١(  

كهم ومدبر فاهللا هو الويل مبعىن أنه يتوىل أمور اخلالئق وهو مال
  . أمرهم 

وله سبحانه والية خاصة بعبادة املـؤمنني بـإخراجهم مـن    
  .  )٢(الظلمات إىل النور وبإعانتهم ونصرهم

  ) : وأن جيعلك مباركاً أينما كنت: (قوله 
هذا الدعاء اقتباس من كالم عيسى عليه السالم يف املهد، كما 

نِي مباركًا أَيـن مـا   وجعلَ:أخرب اهللا عنه يف كتابه العزيز أنه قال 
تكُن )رت الربكة بتعلـيم النـاس اخلـري وبـاألمر      )٣وقد فُس

، وغري ذلك مـن األقـوال وال   )٤(باملعــروف والنهي عن املنكر
  .  )٥(تعارض بينها 

وأن جيعلك ممن إذا أُعطى شكر، وإذا اُبتلى صرب، وإذا : (قوله 
                              

  .  ٩اآلية : الشورى ) ١(
   ) . ١١٣-١١٢(سعيد القحطاين . تفسري األمساء احلسىن ) ٢(
  .    ٣١اآلية : مرمي ) ٣(
  ) . ٣/١١٧(تفسري ابن كثري ) ٤(
الف األقوال املختلفة اليت تنقل عن السلف يف اآلية الواحدة غالبها يرجع إىل اخـت ) ٥(

:  -رمحـه اهللا تعـاىل    –تنوع ال اختالف تضاد، قال شيخ اإلسالم ابن تيميـة  
اخلالف بني السلف يف التفسري قليل وخالفهم يف األحكام أكثر من خالفهـم يف  (

التفسري، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اخـتالف  
   ) . ٣١٣/  ١٣(الفتاوى ..) تضاد 
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  ) : لسعادةأذنب استغفر، فإن هؤالء الثالث عنوان ا

هذه األحوال الثالثة ال ينفك عنها العبد بل هو دائم التقلـب  
 ة من نعم اهللا اليت ال حتصى ففرضـه فيها فهو إما أن يكون يف نعم

فيها الشكر، وإما أن يكون يف حال مصيبة وبالء ففرضـه فيهـا   
الصرب، وإما أن يكون مقارفاً لـذنب فالواجـب عليـه التوبـة     

  .  )١(واالستغفار

                              
  ) .  ، فما بعدها٥" (الصيب  الوابل) " ١(

من اُبتلى فصرب وأُعطى فشكر، وظُلم فغفر، وظَلم فاستغفر،  (جاء عند الطرباين مرفوعاً 
َوندتهم مهو نالْأَم ملَه كأُولَئ ) احلـديث ضـعيف   )٨٢من اآلية : األنعام ،

  ) ٥٣٢٣(، ويف اجلامع برقم )٤٥٢٧(جداً، ضعفه األلباين يف السلسة برقم 
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أن تعبد : أن احلنيفية ملة إبراهيم : علم أرشدك اهللا لطاعته ا(
وما خلَقْت الْجِـن  : خملصاً له الدين، كما قال تعاىل اهللا وحده

وندبعيإِلَّا ل سالْإِنو)فإذا عرفت أن اهللا خلقـك لعبادتـه،   . )١
فاعلم أن العبادة ال تسمى عبادة إال مع التوحيد، كما أن الصالة 
ال تسمى صالة إال مع الطهارة، فإذا دخل الشـرك يف العبـادة   
فسدت، كاحلدث إذا دخل يف الطهارة، فإذا عرفت أن الشـرك  
إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصـار صـاحبه مـن    
اخلالدين يف النار، عرفت أنَّ أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل اهللا 

، الذي قـال اهللا  أن خيلصك من هذه املشكلة، وهي الشرك باهللا
إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن تعاىل فيه 

  ) .  وذلك مبعرفة أربع قواعد ذكرها يف كتابه )٢(يشاُء
  ـــــــــــــــــــــــــــ

اعلم أرشدك اهللا لطاعته أن احلنيفية ملة إبراهيم أن تعبد : (قوله 
  ) . اهللا وحده خملصاً له الدين

فعل أمر من العلم، وقد اختلف يف مدلوله على أقوال ) : اعلم(
  .  )٣(العلم هو االعتقاد اجلازم املطابق للواقع: فقيل 

كل املخلوقات ال بد هلا من خـالق وهـو اهللا   : كقوله مثالً 
  .  سبحانه وتعاىل

                              
    . ٥٦اآلية : الذاريات ) ١(
   .  ٤٨اآلية : النساء ) ٢(
   ) .  ١٥٧(التعريفات للجرجاين ) ٣(
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مطابقـاً  و فهذا يعد علماً، ألن هذه احلكم قد صدر جازمـاً 

  . للواقع
وممن ذهب إىل هذا القول ابن العريب  –العلم ال يعرف : وقيل

  .  )١(وعلته يف ذلك أن العلم أبني من أن يبني –املالكي رمحه اهللا 
كـن  : يؤتى ا عند ذكر األشياء املهمة فاملعىن ) أعلم(وكلمة 

  . )٢(متهيئاً ملا يلقى إليك من العلوم
املنن الكرمية والفضائل العظيمـة قـال   فهو من ): الرشد(وأما 
فَضلًا من اللَّه ونِعمةً واللَّـه   * أُولَئك هم الراشدونَ: تعالـى 

يمكح يملع    .  
  .     )٣(وقد عرف بأنه االستقامة على احلق مع صالبته فيه

  مث ما الفرق بني اهلدى والرشد ؟ 
رشد هو العلم مبا ينفع والعمل ال أن: ذكر ابن القيم رمحه اهللا 

  . به
وأن الرشد واهلدى إذا أفرد أحدمها تضمن اآلخر وإذا اقترنـا  

  .  )٤(فاهلدى هو العلم باحلق والرشد والعمل به
.  )٥( الشرعي د عرفت بأا موافقة األمر الديينوأما الطاعة فق

                              
  ) . ١١٤-١٠/١١٣. (عارضة األحوازي ) ١(
   ) . ٩(حاشية األصول الثالثة البن القاسم ) ٢(
   ) . ٥/٧١(للشوكاين " فتح القدير ) " ٣(
   ) .  ١/٥٣٧" (إغاثة اللهفان ) " ٤(
  ) .  ١/٣٣٥(ابن أىب العز احلنفي " شرح الطحاوية  ) "٥(



  

  ١٥ شـرح القواعـد األربع
 

  .  )١(أن تفعل العبادة على وفق ما أمر اهللا به: أي 
الصالة ال تكون طاعة إال إذا فعلت كما أمر اهللا مـن   :فمثالً 

  . اإلتيان بشرائطها وأركاا وواجباا 
) :  خملصة له الديناحلنيفية ملة إبراهيم أن تعبد اهللاإن : (قوله 

اسم احلنيف قد تقرر يف القرآن، وقد فرض اهللا علـى النـاس أن   
ـ  ة حممـد،  يكونوا حنفاء، فرضه اهللا على أهل الكتاب مث على أم

: قال سبحانه . )٢(وأوجب عليه وعليهم أن يتبعوا ملة ابراهيم حنيفاً
    ـنـا كَـانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبم بِعات أَن كا إِلَينيحأَو ثُم

نيرِكشالْم  .  
ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّـا مـن سـفه    : وقال تعاىل

نهفْس .  
وقَالُوا كُونوا هودا أَو نصارى تهتدوا قُلْ بـلْ  : وقال تعاىل

نيرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبم  .  
وملَّا كانت احلنيفية فرضاً الزماً على املكلفني بينـها املصـنف   

  . م ملة أبينا إبراهيم عليه السال: رمحه اهللا بأا 
  .  )٣(وامللة هي الدين والشرع

أن احلنيفية هي الطريق الديين الذي صار عليه إبراهيم : فاملعىن 
                              

  ) . ١/٣٨٥(البن النجار " الكوكب املنري ) " ١(
  ) . ٥/١٧٩(شيخ اإلسالم ابن تيمية " جامع املسائل ) " ٢(
   ) . ٢/١٣٠(للقرطيب " أحكام القرآن ) " ٣(
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  . عليه السالم، وهو عبادة اهللا بإخالص 

والعرب تسمى من عدل عن دين اليهود والنصـارى حنيفـاً،   
وهلذا يوجد يف كتب بعض أهل الكتاب من النصارى وغريهم ويف 

نيف وهم هؤالء العرب الذين مجعوا بني احلـج  كالمهم معاداة احل
  .  )١(واخلتان فهم مشركون

  . واحلنيف مأخوذ من احلنف 
يف هو املائل عـن األديـان   امليل، فاحلن: واحلنف قيل أصله 

  . الباطلة
وقيل أصله من االستقامة ومسى دين إبـراهيم عليـه السـالم    

  . )٢(باحلنيفية الستقامته
احلنيف هو املستقيم إىل ربه ( تعاىل قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا

  . دون ما سواه 
واحلنيفية هي االستقامة بإخالص الدين هللا وذلك يتضمن حبه 

  .  )٣()تعاىل والذل له ال يشرك به شيئاً
فإذا عرفت أن اهللا خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة ال : (قوله 

ـ  الة إال تسمى عبادة إال مع التوحيد، كما أن الصالة ال تسمى ص
أن التوحيد شرط لصـحة العبـادة، كمـا أن    : أي ) مع الطهارة

                              
   ) . ٥/١٨٤(شيخ اإلسالم ابن تيمية " جامع املسائل ) " ١(
   ) . ١٦١-١/١٦٠(الشوكاين تفسري ) ٢(
  ) .   ١٠/٤٦٦(، )٥/٢٣٩(الفتاوى ) ٣(



  

  ١٧ شـرح القواعـد األربع
 

واعبدوا اللَّه : الطهارة شرط لصحة الصالة، والدليل قوله تعاىل 
قرن اهللا األمر بعبادته بالنهي عن الشـرك   )١(ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا

  . فدل ذلك على أن التوحيد شرط لصحة العبادة 
نفي مسمى العبادة عنـها إذا مل   –رمحه اهللا  – مث إن املصنف

تكن خالصة وهي عبادة املشرك لكننا جند اهللا سبحانه أطلق لفـظ  
ويعبدونَ من دون اللَّه ما لَـا  : العبادة عليها كما يف قوله تعاىل 

مهرضلَا يو مهفَعني  وقوله تعاىل . اآلية :م متأَيقَالَ أَفَر  مـتا كُن
  . اآلية  أَنتم وَآباؤكُم الْأَقْدمونَ* تعبدونَ 

هذه املسـألة   –رمحه اهللا  –وقد بين شيخ اإلسالم ابن تيمية 
أنَّ لفـظ العبـادة جـاء يف    : بياناً يتضح به مراد املصنف حاصله 

  : النصوص على وجهني 
  : على وجه اإلطالق  -١ 

املطلقة وهي العبادة املقبولة اليت هي من  وحينئذ يراد به العبادة
عند اهللا، وهي العبادة اخلالصة، فعلى هذا ال يتناول اللفـظ ـذا   
االعتبار عبادة املشرك كلفظ اإلميان عند اإلطـالق ال يتنـاول إال   
اإلميان احلق وال يتناول إميان املشركني وهو إقرارهم بتوحيد الربوبية 

  . مع شركهم يف العبادة 
  : على وجه التقييد  -٣ 

ملا كان املشرك يعبد اهللا ويعبد غريه جاز إطالق لفظ العبـادة  
                              

   .  ٣٦اآلية : النساء ) ١(



  
شـرح القواعـد األربع
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عليه مقيداً، فيقال إنه يعبد اهللا ويعبد غريه، أو يعبده مشركاً وبذلك 

وإِذْ : جاءت النصوص كاآليتني السابقتني وكذلك قوله تعـاىل  
رنِي بإِن همقَوو أَبِيهل يماهرونَقَالَ إِبدبعا تماٌء م    فـأطلق لفـظ

  . العبادة مقيداً عبادتكم مع اهللا 
وهلذا إذا جاء نفي العبادة عنهم على وجه اإلطالق كقوله تعاىل 

متدبا عم ابِدا علَا أَنو  فليس هو نفياً ملا قد مسى عبادة على وجه
  . )١(من عند اهللالتقييد؛ بل هو نفي للعبادة املطلقة وهي املقبولة اليت 

فعلم أن مراد املصنف نفي العبادة املطلقة وهي املقبولة اليت هي 
  . س نفياً للعبادة على وجه التقييدمن عند اهللا لي

  ) : فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها: (قوله 
يف بيان األحكام املترتبـة علـى    –رمحه اهللا  –شرع املصنف 
ن احلكم األول وهو فساد العبادة فمىت خـالط  الشرك يف العبادة فبي

الشرك العبادة أفسدها، فلو أحرم شخص باحلج، مث استغاث وذبح 
ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما ونذر لغري اهللا فسد حجه لقوله تعاىل 

وكذلك لو أن شخصاً توضأ مث أشرك باهللا فسـد   كَانوا يعملُونَ
الطهـارة عمـل   : ( -رمحه اهللا تعاىل  –مة وضوؤه، يقول ابن قدا

وهي باقية حكماً تبطل مببطالا، فيجب أن حتبط بالشرك، وألـا  
                              

هـذا التفصـيل ال   (، قال الشيخ عبد اهللا الغنيمان حفظه اهللا )١٦/٥٧٣(الفتاوى ) ١(
يفيد الفرق الذي أراده املؤلف، فالفرق هو أن العبادة يف اللغة تطلق علـى كـل   

ن العبادة يف الشرع ال تكـون عبـادة إال إذا كانـت    معبود إذا قصد بذلك ولك
) توحيداً، وهي أن تكون خاصة هللا فهذا هو الفرق وليس الفرق اإلطالق والتقييد

  .   



  

  ١٩ شـرح القواعـد األربع
 

  .  )١()عبادة يفسدها احلدث فأفسدها الشرك
  ) : وأحبط العمل: (قوله 

احلُبوط فسره بعض العلماء بالبطالن يقول القاضي عياض رمحه 
  . )٢(بطل: أحبط عملك، وحبط عملك، أي : اهللا 

، لكن ملا عطف املصنف )٣(والفاسد والباطل مترادفان يف املعىن
رمحه اهللا احلبوط على الفساد وأضاف الضمري العائد إىل العبادة اليت 

املعرف باأللف والالم الدال علـى   –خالطها الشرك وأسند العمل 
جعل حبوط العمل هو احلكم الثاىن باعتبار  –إىل احلبوط  –العموم 
د باألول فساد العبادة يف نفسها، وأن املراد باحلبوط هنا هو أن املرا

حبوط األعمال الصاحلة اليت عملها قبل الشرك، وقد دلَّ على هذا 
ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين مـن قَبلـك لَـئن    : قوله تعاىل 

الْخ نم نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَشرِيناس )٤(  .  
مل جيتنب الشـرك  (فإذا :  -رمحه اهللا تعاىل  –يقول املصنف 

يقوم الليـل، ويصـوم   : فهو كافر، ولو كان من أعبد هذه األمة 
ولَو أَشركُوا لَحـبِطَ عـنهم مـا كَـانوا     : النهار، قال تعاىل 

ابة، وتصري عبادته كلها كمن صلى ومل يغتسل من اجلن )٥(يعملُونَ
                              

  ) .١/٢٣٨(املغىن ) ١(
   ) . ١/٢٢١(مشارق األنوار ) ٢(
هذا قول اجلمهور وذهب احلنفية إىل التفريق بينهما ينظر روضة الناظر البن قدامة ) ٣(

   ) .  ٢٥٣-١/٢٥٢(ملقدسي ا
   ٦٥: الزمر ) ٤(
   .  ٨٨اآلية : األنعام ) ٥(
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  .  )١()أو كمن يصوم يف شدة احلر وهو يزىن يف أيام الصوم

أن حبوط األعمـال   –رمحه اهللا  –وقد ذكر اإلمام ابن القيم 
  : على نوعني 

وهو حبوط احلسنات كلها بالردة وحبوط السيئات : عام - ١
 . كلها بالتوبة 

وهو حبوط احلسنات والسيئات بعضـها بـبعض   : خاص - ٢
 .  )٢(وهو احلبوط اجلزئى

هذا هـو احلكـم   ) : وصار صاحبه من اخلالدين يف النار: (قوله 
الثالث من األحكام املترتبة على جرمية الشرك األكرب، فإن املشرك إذا 

: ين يف النار، قال تعاىل دمات على شركه من غري توبة، فهو من اخلال
 ناب ِسيحالْم وه قَالُوا إِنَّ اللَّه ينالَّذ كَفَر لَقَد  ِسـيحقَالَ الْمو ميرم

 مرح فَقَد بِاللَّه رِكشي نم هإِن كُمبري وبر وا اللَّهدبيلَ اعائرنِي إِسا بي
  .  )٣(اللَّه علَيه الْجنةَ ومأْواه النار وما للظَّالمني من أَنصارٍ

عرفة ذلـك، لعـل اهللا أن   عرفت أن أهم ما عليك م: (قوله 
الشرك باهللا الذي قال اهللا تعـاىل  : خيلصك من هذه الشبكة، وهي 

إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلـك لمـن   : فيه 
  .  )٤(يشاُء

                              
   ) .   ١/١٥٩" (الدرر السنية ) " ١(
   ) .  ٨٦(البن القيم " كتاب الصالة ) " ٢(
   .  ٧٢اآلية : املائدة ) ٣(
   .  ٤٨اآلية : النساء ) ٤(



  

  ٢١ شـرح القواعـد األربع
 

هذا فيه بيان أمهية هذه القواعد وقد بني املصنف رمحه اهللا تعاىل 
  : ضاً يف مواضع أخرى من رسائله وحاصلها أمهيتها أي

أن معرفة هذه القواعد وفهمها وقاية للموحد من الوقوع  - ١
  . يف الشرك 

 . فيها بيان معىن ال إله إال اهللا  - ٢

 . مبعرفتها يتميز اإلسالم من الشرك  - ٣

فهذه أربع قواعد ذكرها : ( -رمحه اهللا تعاىل  –يقول املصنف 
الرجل شهادة أن ال إله إال اهللا، ومييز  اهللا يف حمكم كتابه، يعرف ا

ا بني املسلمني واملشركني، فتدبرها يرمحك اهللا، واصـغ إليهـا   
  .  )١()فهمك فإا عظيمة النفع

إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشـرك  : الذي قال اهللا تعاىل فيه : (قوله 
  .  بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء

هذا أيضاً من األحكام املترتبة على الشرك األكرب وهو أن اهللا ال 
يغفره إذا مات صاحبه من غري توبة، أما بقية الكبائر فإن صـاحبها  

  . إذا مات من غري توبة فهو حتت املشيئة 
  .  )٢(كما دلت عليه هذه اآلية الكرمية

                              
  ) . ٢/٢٧" (الدرر السنية ) " ١(
الشرك يف هذه اآلية الكرمية األكرب أم مطلق الشرك ؟ اختلف العلماء هل املراد ب) ٢(

رمحـه  –شرح كتاب التوحيــد ابن عثيمني  ينظر القول املفيد. على قولني 
  ) . ١/١١٠( –اهللا 
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  ) : وذلك مبعرفة أربع قواعد: (قوله 

  .  )١(يء على ما هو عليهإدراك الش: املعرفة هي 
وقد حكى ابن محدان رمحه اهللا  –واهللا ال يوصف بأنه عارف 

ولكن يوصف اهللا بأنه عـامل   – )٣(أنَّ ذلك إمجاعاً  )٢(عن القاضي
  .  عالمِ الْغيبِ والشهادة فَتعالَى عما يشرِكُونَ: قال تعاىل 

 )٤(املعرفة مسبوقة جبهلأن : وعلة املنع من وصف اهللا باملعرفة 
  .  )٥(وألن املعرفة أيضاً تشمل العلم والظن

لكن هل يوصف علم اهللا باليقني ؟ ال يوصف علم اهللا باليقني 
                              

   ) .  ٢١٨(التعريفات للجرجاين )١(
هـ صاحب الرعايتني واملراد بالقاضي هنا ٦٩٥هو أمحد بن محدان املتويف سنة ) ٢(

حممد بن احلسني الفراء واحلنابلة منذ عصر القاضي أبو يعلى إىل أثناء هو أبو على 
  . املائة الثامنة يطلقون لفظ القاضي ويريدون به أبا يعلى 

   ) .   ٢٠٥-٢٠٤(املدخل البن بدارن 
   ) .  ٦٦-١/٦٥(الكوكب املنري ) ٣(
   ) . ١٧٢(التعريفات ) ٤(
باب األمساء والصفات مبىن ) . ٢٥(شرح األصول من علم األصول البن عثيمني ) ٥(

على التوقيف والواجب على العبد يف هذا الباب وغريه سلوك طريق احلق املتمثـل  
قـال شـيخ اإلسـالم    –مذهب أهل السنة واجلماعة  –يف مذهب سلف األمة 

ومذهب السلف أم يصفون اهللا مبا وصف به نفسه ومبا وصفه بـه  :  (رمحه اهللا 
الفتـاوى  ...) ال تعطيل ومن غري تكييـف وال متثيـل   رسوله من غري حتريف و

وأما باب اإلخبار فهو أوسع من باب الصفات يقول ابن القيم رمحـه  ) . ٥/٢٦(
إن ما يدخل يف باب اإلخبار عنه تعاىل أوسع مما يدخل يف بـاب أمسائـه   : (اهللا 

وصفاته كالشيء واملوجود والقائم بنفسـه فإنه خيـرب بــه عنـه ويـدخل يف   
   ) .    ١/١٦١(بدائع الفوائد ) ائه احلسىن وصفاته العلياأمس
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ذكر ذلك ابن القطان رمحه اهللا ؟ وعلل املنع بـأن الـيقني العلـم    
  .  )١(بالشيء بعد أن مل يكن

.. س أصـل األُ : مجع قاعدة، والقاعدة يف اللغـة  : والقواعد 
  .  )٢(والقواعد األساس، وقواعد البيت أساسه

أما تعريف القاعدة يف اصطالح العلماء حيث يقولون قاعـدةُ  
  يف هذه املسألة 

القضايا الكليـة الـيت   : والقاعدةُ يف هذا الباب كذا فاملراد ا 
  .  )٣(تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية

  ) . شركمن صرف العبادة لغري اهللا فقد أ: (مثال ذلك 
فمن ذبح أو نذر أو سجد لغري اهللا ما حكمـه ؟  : وعلى هذا 

حكمه أنه مشرك كيف عرفنا حكم هذه القضايا اجلزئية ؟ بـالنظر  
  . يف القاعدة الكلية السابقة 

فيه بيان ملصدر هذه القواعـد  ) : ذكرها اهللا يف كتابه: (قوله 
أا مبنية على ام وهو كتاب اهللا، وهذا مما تتميز به مؤلفات هذا اإلم

  . الكتاب والسنة

                              
   ) .  ٢٠(فتح الرمحن ) ١(
   ) .  ٧/٤٣٤(ابن منظور " لسان العرب ) " ٢(
   ) . ١/١٢٠(للطويف " شرح خمتصر الروضة ) " ٣(



  
شـرح القواعـد األربع

  
٢٤  

 
أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول اهللا (: القاعدة األوىل 

صلى اهللا عليه وسلم مقرون بأن اهللا تعاىل هو الـرازق اخلـالق   
  . املدبر، وأن ذلك مل يدخلهم يف اإلسالم 

ـ : والدليل قوله تعاىل  أَرضِ قُلْ من يرزقُكُم من السماِء والْ
 رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخي نمو ارصالْأَبو عمالس كلمي نأَم
الْميت من الْحي ومن يدبر الْأَمر فَسيقُولُونَ اللَّـه فَقُـلْ أَفَلَـا    

  .  )١(تتقُونَ
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  : معىن القاعدة  -١
أنَّ الكفار الذين بعث فيهم نبينا حممد صلى اهللا عليـه وسـلم   
كانوا من ذرية إمساعيل، وكانت فيهـم بقايـا من دين إبـراهيم  
عليه السالم، ولذلك ال عجب أم كانوا يقرون أن اهللا خـالقهم  

لكن هل أدخلهم ذلك اإلقرار يف ديـن   )٢(ورازقهم ومدبر أمرهم
  ال ؟ اإلسالم وعصم منهم الدم وامل

بين املصنف بالدليل القاطع أنَّ ذلك مل يدخلهم يف اإلسالم بل 
  . حكم اهللا بكفرهم وأمر نبيه بقتاهلم 

  ملاذا قرر اإلمام هذه القاعدة ؟  -٢
                              

   .  ٣١اآلية : يونس ) ١(
ون بأنـه لـيس   عامة املشركني باهللا يقـر : (.. قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىل ) ٢(

شريكه مثله بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكاً أو نبيـاً أو  
   ) .  ١٧٧ -١٧٦(التدمرية ..) كوكباً أو صنماً 



  

  ٢٥ شـرح القواعـد األربع
 

إنَّ املتأمل يف الواقع الذي عاصره اإلمام وما آل إليه احلـال يف  
ــراً ذلك الزمان ليدرك سبب تقريره هذه القاعدة، حيث إنَّ كثي

من العامة املنتسبني إىل اإلسالم وقعوا فيما ينافيه ؟ بصرف العبـادة  
للمقبورين مع وجود طائفة من العلماء املقتدى م قد زينوا احلق يف 

مل يكن مبعزل عن هذا الواقع  –رمحه اهللا  –صورة الباطل، واإلمام 
ب بل كان له اإلطالع التام، الذي كان له أعظم األثر يف معرفة سب

احنرافهم، وهو اجلهل حبقيقة التوحيد الذي بعث به النيب صـلى اهللا  
عليه وسلم حيث أم يعتقدون أنَّ التوحيد الذي جيب على كـل  

وتصوروا جهالً أو تقليـداً أنَّ  .. هو توحيد الربوبية فقط : مكلف 
معىن شهادة أنَّ ال إلله إال اهللا هو إثبات أنَّ اهللا هو اخلالق القـادر  

: ولذا فإنَّ من وقع يف بعــض املكفــرات   .. الختراع على ا
كالذبح لغري اهللا، واالستغاثة، ودعاء املخلوقني مما ال يقدر عليه إال 
اهللا، ال يعترب مرتداً ما دام أنه يعتقد أنَ املؤثر يف هذا الكون هو اهللا 

  .  )١(وحده
بـأنَّ  عتقـاد  ولذا قرر املصنف هذه القاعدة دفعاً ورداً هلذا اال

الكفار الذين قاتلهم النيب صلى اهللا عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد 
  . الربوبية ومل يدخلهم ذلك يف اإلسالم 

كرمية للقاعدة، مع ذكـر أدلـة   وجه االستدالل باآلية ال -٣
  : أخرى

: قبور يف مفهوم التوحيد أم ظنواميكن تلخيص احنراف عباد ال
                              

   ) . ١٩٤-١٩٣(عبد العزيز العبد اللطيف " نيئدعاوى املناو) " ١(



  
شـرح القواعـد األربع
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بعث به النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   أنَّ توحيد الربوبية هو الذي 

وحصلت فيه اخلصومة والقتال، وأنه حتصل به عصمة الدم واملال يف 
الدنيا والنجاة يف اآلخرة، وأنَّ معىن ال إله إال اهللا هو اإلقرار أنَّ اهللا 

  . هو اخلالق الرازق املدبر 
ما يـنقض هـذا االعتقـاد     –رمحه اهللا  –وقد ذكر املصنف 

اضح من القرآن ففي هذه اآلية الكرمية على إجيازها البيان بالدليل الو
  : الشايف وحمصله يف أمرين 

أنَّ املشركني كانوا مقرين بأنَّ اهللا هو خالقهم ورازقهـم   -١
ومدبر أمرهم ومل يدخلهم ذلك يف اإلسالم، وهذا مـا دل عليـه   

رازقنـا ومالـك   : أي ) فسيقولون اهللا: (اجلواب يف قوله سبحانه 
  . عنا وأبصارنا وحميينا ومميتنا ومدبر أمرنا مس

ولَـئن  : وأما اإلقرار بأنَّ اهللا خالقهم، فقد بينه تعاىل بقولـه 
  .  سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ

أنه مل حيصل ذا اإلقرار النجاة من النار وهذا ما دلَّ عليه  -٢
ة حيث إنَّ اهللا طالبهم بالوقاية من عذابه فلو كانت الوقاية ختام اآلي

  . حاصلة ذا اإلقرار ملا طالبهم 
: أي ) ليقولن اهللا(يف قوله تعاىل  –رمحه اهللا  –يقول ابن جرير 

فقـل أفـال   (فسوف جييبونك بأن يقولوا الذي يفعل ذلك كله اهللا 
ئكم ربا غري أفال ختافون عقاب اهللا على شرككم ودعا: أي) تتقون

   )١()من هذه الصفة صفته
                              

   ) . ٧/١١٤(تفسري ابن جرير ) ١(



  

  ٢٧ شـرح القواعـد األربع
 

وأما زعمهم أنَّ معىن ال إلـه إال اهللا ال خـالق وال رازق وال   
توحيد الربوبية فيسري على  )١(أن معناها باملطابقة: مدبر إال اهللا أي 

كل مسلم وفقه اهللا تدبر كتابه والنظر يف سرية نبيه حممد صلى اهللا 
له بطالن هذا االعتقاد حيـث   عليه وسلم يف دعوته لقومه أن يتبني

، فبين أنَّ )٢(إنَّ اهللا بين معناها يف كتابه ومل يكل بياا إىل أحد سواه
نفي للعبودية احلقَّة عما سوى اهللا، وإثبـات  : معناها نفي وإثبات 

وإِذْ قَالَ إِبـراهيم  : استحقاق العبودية هللا وحده، يقول اهللا تعاىل 
همقَوو أَبِيهونَ  لدبعا تماٌء مرنِي بينِ * إِندهيس هنِي فَإِني فَطَرإِلَّا الَّذ

  .  )٣(وجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه لَعلَّهم يرجِعونَ* 
ما هذه الكلمة اليت جعلها اخلليل يف عقبه وقـدم معناهـا يف   

عبود وإثبات استحقاق العبادة خماطبته لقومه من أا الرباءة من كل م
  هللا الواحد املوجود ؟ 

                              
 ثالثة وذلك أنه قصد باللفظ متام املعىن فمطابقة دالله اللفظ على معناه تنقسم إىل) ١(

لتطابق اللفظ واملعىن، وإن قصد به الداللة على جزء ذلك املعىن ألن ذلك اجلـزء  
وإن قصد به الداللة على الزم ذلـك املعـىن   . داخل يف ضمن املعىن املوضوع له 

ن بن قاسـم  قال الشيخ عبد الرمح) . ٢/١٣٥(ينظر شرح النونية اهلراس . فالتزام 
ومعىن هذه الكلمة العظيمة شهادة أن ال إله إال اهللا ال معبـود أي ال  : (رمحه اهللا 

مألوه حبق إال اهللا وحده دون كل من سواه بل كل مألوه سوى اهللا عـز وجـل   
وسيقت لتوحيد األلوهية مطابقة ال كما يقول بعض اجلهلة .. فإهليته أبطل الباطل 

فإا وإن دلت عليه بطريق التضمن فهي .. زق إال اهللا ال خيلق وال ير: إن معناها 
حاشية ثالثـة  ..) موضوعة لتوحيد اإلهلية الذي هو إفراد اهللا جبميع أنواع العبادة 

   )     ٦٠/٦١(ينظر تيسري العزيز احلميد ) ٥٠(األصول 
   ) . ٥٣(حاشية األصول الثالثة ابن قاسم ) ٢(
   .  ٢٨ -٢٦: الزخرف ) ٣(



  
شـرح القواعـد األربع

  
٢٨  

 
قال عكرمة وجماهد والضحاك وقتادة والسدى وغريهم إنَّ هذه 

  .  )١(ال يزال يف ذريته من يقوهلا –هي ال إله إال اهللا  –الكلمة 
هذه الكلمة هي عبادة اهللا  –رمحه اهللا تعاىل  –وقال ابن كثري 

من األوثان وهـي ال إلـه إال   وحده ال شريك له وخلع ما سواه 
  . )٢(اهللا

إِنهم كَانوا إِذَا : وأيضاً مما يبني معىن ال إله إال اهللا قوله تعاىل 
ويقُولُونَ أَئنا لَتارِكُوا َآلهتنـا  * قيلَ لَهم لَا إِلَه إِلَّا اللَّه يستكْبِرونَ 

وننجرٍ ماعشل دليل واضح على أنَّ ال إله  ففي هذه اآلية الكرمية
إال اهللا ليس معناها مطابقة ال خـالق وال رازق وال مـدبر إال اهللا،   
وهذا هو الذي فهمه املشركون، حيث إم استكربوا عن قوهلـا،  
ولو كان معناها ما أقروا به ملا استكربوا عن قوهلا، إذاَ مـا الـذي   

  فهمه مشركوا قريش من هذه الكلمة ؟ 
ق، وهو ترك ما يعبد مـن دون اهللا وإفـراد اهللا   هو معناها احل

 أَئنا لَتارِكُوا َآلهتنا لشاعرٍ مجنون: بالعبادة وحده، ولذا قالوا 
  . ففهموا أنَّ معناها ترك اآلهلة اليت يعبدوا من دون اهللا 

ومما يؤكد فهمهم ملعناها احلق أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا 
أجعـل  : (أجابوه بقوهلم » ال إله إال اهللا: قولوا « وهلا دعاهم لق

٣()اآلهلة إهلاً واحداً إنَّ هذا لشيء عجاب(   
                              

   ) . ٤/١٢٩(ابن كثري تفسري ) ١(
   ) . ٤/١٢٩(املرجع السابق ) ٢(
   .  ٥اآلية : ص ) ٣(



  

  ٢٩ شـرح القواعـد األربع
 

يقول ابن كثري . ففهموا أنَّ معناها أن جيعل املعبود إهلاً واحداً 
أي أَزعم أنَّ املعبود واحد ال إله إال هو ؟ أنكـر  : (رمحه اهللا تعاىل 

تعاىل وتعجبوا من ترك الشـرك بـاهللا،   املشركون ذلك قبحهم اهللا 
  .  )١(....)فإم قد تلقوا عن آبائهم عبادة األوثان، وأشربته قلوم 

يف كلمـة التوحيـد   ) اإلله(فتبني ذه األدلة القرآنية أنَّ معىن 
خالفاً ملـا   –رمحهم اهللا  –وهذا حمل إمجاع بني العلماء ) املعبود(

ناها ال خالق أو قادر على االختراع إال يعتقده عباد القبور من أنَّ مع
اهللا، وأم إذا قالوا ذلك فقد بلغوا الغاية القصوى يف التوحيد مهما 

  .  )٢(فعلوا من عبادة غري اهللا

                              
   ) . ٤/٢٨(تفسري القرآن العظيم ) ١(
   . تيسري العزيز احلميد سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب ) ٢(



  
شـرح القواعـد األربع

  
٣٠  

 
  
  
  

  خالصة شرح القاعدة األوىل
  

أن الكفار الذين قاتلهم النيب صلى اهللا عليه وسلم كـانوا   - ١
 اإلسـالم  مقرين بتوحيد الربوبية ومل يدخلـهم ذلـك يف  

  . ويعصم منهم الدم واملال 
  
 
 
أنَّ عباد القبور يعتقدون أن معىن ال إله إال اهللا هو توحيـد   - ٢

الربوبية، وأنه يدخل يف اإلسالم وأنه حتصل به عصمة الدم 
 .   واملال وهذا باطل بداللة الكتاب والسنة وإمجاع املعتد م 

  
   
    
   
  

        



  

  ٣١ شـرح القواعـد األربع
 

ما دعوناهم وتوجهنـا  : قولون أم ي: القاعدة الثانية  -٣
  . إليهم إال لطلب القربة والشفاعة 

والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياَء ما : فدليل القربة قوله تعاىل 
 ما هي مف مهنيب كُمحي لْفَى إِنَّ اللَّهز ا إِلَى اللَّهونبقَريإِلَّا ل مهدبعن

تخي يهفكَفَّار بكَاذ وه ني مدهلَا ي فُونَ إِنَّ اللَّهل)١(  .  
ويعبدونَ من دون اللَّه ما لَـا  : ودليل الشفاعة قوله تعاىل

اللَّه دنا عناؤفَعلَاِء شؤقُولُونَ هيو مهفَعنلَا يو مهرضي  ٢(اآليـة( .
: ، وشفاعة مثبتة فالشفاعة املنفيةفيةشفاعة من: والشفاعة شفاعتان

ما كانت تطلب من غري اهللا، فيما ال يقدر عليه إال اهللا، والدليل 
يا أَيها الَّذين َآمنوا أَنفقُوا مما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ  :قوله تعاىل

   ةٌ وـفَاعلَـا شلَّـةٌ ولَا خو يهف عيلَا ب موي يأْتي   ـمونَ هرالْكَـاف
  .  )٣(الظَّالمونَ

هي اليت تطلب من اهللا، والشافع مكـرم  : والشفاعة املثبتة 
من رضي قوله وعمله بعد اإلذن، كما : بالشفاعة، واملشفوع له 

  .  )٤(من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه: قال تعاىل 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

؟ ملا هلا من تعلق مبوضـوع  القاعدة تعد من القواعد املهمة ههذ
                              

   .  ٣اآلية : الزمر ) ١(
   .  ١٨اآلية : يونس ) ٢(
   .   ٢٥٤اآلية : البقرة ) ٣(
   .  ٢٥٥اآلية : لبقرة ا) ٤(
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الشفاعة فإن املشركني يف قدمي الدهر وحديثه إمنا وقعوا يف الشرك ؟ 

  . لتعلقهم بأذيال الشفاعة 
  . معرفة معىن الشفاعة وقبل البدء يف بيان معىن القاعدة ال بد من

شفع  خالف الوتر وهو الزوج وشفع يقال: الشفاعة يف اللغة 
. الشافع واجلمع شـفعاء  : والشفع . طلب : شفاعة ويتشفع أي 

  .  )١(واستشفعه طلب منه الشفاعة
التوسط للغـري  : وأما يف االصطالح فقد عرفت بتعاريف منها 

  .  )٢(جبلب منفعة أو دفع مضرة
وهذا التعريف جامع ألنه شامل للشفاعة يف األمـور الدينيـة   

  .  )٣(والدنيوية
  : ذه القاعدة معىن ه -١

كانت عبادة األصنام تعد من أكرب مظاهر الشرك عند العـرب  
حىت اختذ أهل كل دار يف دارهم صنماً يعبدونه، وكانـت بعـض   

) يغوثـاً (قبائل العرب هلا صنم ختتص بعبادته فكان لطى وأنعـم  
  .  )٤()وداً(ولكلب 
فكيف كان هلذه األصنام النصيب الوافر من هذه العبادة مع   

  ال تعدو أن تكون مصنوعة من أخشاب وحجارة ؟  أا
                              

   ) . ١٨٤ -٨/١٨٣(البن منظور " لسان العرب ) " ١(
   ) . ١٢٨(ابن عثيمني " شرح ملعة االعتقاد ) " ٢(
   ) .  ١٥(ناصر اجلديع " الشفاعة عند أهل السنة ) " ٣(
   ) . ١/٩٧(سرية ابن هشام ) ٤(



  

  ٣٣ شـرح القواعـد األربع
 

إن هذه األصنام حقيقتها أا موضوعة على شكل معبـود    
غائب جعلت على شكله وهيئته وصورته ليكون الصنم نائباً مناب 
املعبود وقائماً مقامه، وإال فال يتصور أنَّ عاقالً ينحـت خشـبه أو   

   . )١(حجراً بيده مث يعتقد أنه إهله ومعبوده
 )٢(لكن ما الذي محلهم على عبادا مع إقرارهم أا خملوقة   

ر أمـرهم وأنَّ الـرزق بيـده    وأن اهللا هو خالقهم ومالكهم ومدب
  ؟ سبحانه

بين اهللا يف هذه اآليات الكرمية أنَّ الذي محلهم على ذلك هـو  
طلب الشفاعة منها وأن تقرم إىل اهللا زلفى، حيث أن املشركني ملا 

لشفاعة للمالئكة واألنبياء والصاحلني صوروا متاثيلهم وقالوا أثبتوا ا
، وقد حكم اهللا عليهم بالكفر )٣(استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع م

  . والشرك 
  ملاذا قرر اإلمام هذه القاعدة ؟  -٢

قد سبق بيان أن سبب شرك األولني هو طلب القرىب والشفاعة 
فبني أن ذلك كفر وشـرك  حىت بعث اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم 

وتنقص للرب، فجاهدهم يف اهللا حق جهاده حىت تركوا ما عليـه  
اآلباء، وعبدوا اهللا وحده ولكن مل يقع باحلسبان أن يدور الزمـان  
ليعود األمر كما كان فيصيح عباد القبور باالعتذار عن الشـرك يف  

                              
   ) . ٢/١٨١(البن القيم " إغاثة اللهفان ) " ١(
   ) .  ٣٨(لشيخ اإلسالم ابن تيمية " التوسل والوسيلة  قاعدة يف) " ٢(
   ) . ٣٣(املرجع السابق ) ٣(



  
شـرح القواعـد األربع

  
٣٤  

 
ال عبادة الرمحن مبا اعتذر به سالفوهم من أهل األوثان مـن أـم   

  يريدون إال الشفاعة والقرب من اهللا ؟ 
  . شرك األولني  ام هذه القاعدة ليبين أن ذلك عنيفقرر اإلم

الدعاء الذي يفعـل يف هـذا   : ( -رمحه اهللا  –يقول املصنف 
ويدعو معه نبيـاً أو وليـاً،   أن يدعو اهللا  ]منها[.... الزمان أنواع 

ينفع وال يضـر إال اهللا،   ما: أريد شفاعته، وإال فأنا أعلم : ويقول
ولكن أنا مذنب وأدعو الصاحل لعله يشفع يل، فهذا الـذي فعلـه   
املشركون، وقاتلهم رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم حـىت     

  . )١()يتركوا
  : بيان وجه االستدالل باآليتني الكرميتني للقاعدة  -٣

  : دلَّت هاتان اآليتان على مجلة من احلقائق 
لغري اهللا طلباً للشفاعة، والقرب مـن اهللا   أن صرف العبادة -١

  : هو دين املشركني 
ــر يقــول املصــنف                                   وقــد صــرح اهللا ــذا يف أول الزم

واقرأ أول الزمر تراه سبحانه يـبني ديـن   : ( -رمحه اهللا تعاىل  –
  .  )٢()اإلسالم ودين الكفار ومطلبهم

 العبد وربه شرك وكفر شديد وتنقص أن اختاذ الشفعاء بني -٢
يدل : لرب العاملني، وأن االعتذار عن ذلك اعتذار كاذب ال يقبل 

                              
   ) . ٨٤-٢/٨٣" (الدرر السنية ) " ١(
   ) . ١/٦٠" (الدرر السنية ) " ٢(



  

  ٣٥ شـرح القواعـد األربع
 

سبحانه وتعالَى عمـا  : لذلك ختام اآليتني الكرميتني، قوله تعاىل 
إِنَّ اللَّه لَا يهدي من هـو كَـاذب   : وقوله تعاىل  )١( يشرِكُونَ

كَفَّار )٢(  .  
حيث إنه سبحانه ملا بني موجب عبادة الكفار لغـريه طلبـاً   
للشفاعة نزه نفسه الكرمية فعلم أن هذا الفعل منقصة للرب؛ ألنـه  
كلما سبح الرب نفسه كان تنزيهاً عن أن يوصـف بشـىء مـن    

  . )٣(السوء
فعل فعلهم كـان مـن مجلـة     ووصف فعلهم بأنه شرك فمن

  . املشركني
ه بأنه كفر شديد ؟ ألن كفار صـيغة  ويف اآلية األخرى وصف

  .  )٤(مبالغة تدل على أن كفرهم بلغ الغاية
ومن شبه عباد القبور يف اختاذ الشفعاء أم قاسوا الرب تبارك 
وتعاىل على ملوك األرض فهم ال يسألون مباشرة؛ بـل يوسـطوا   

  . الشفعاء تعظيماً وتكرمياً هلم فاهللا أوىل بذلك 
  :  جواب هذه الشبهة     

أن هذا حمال وممتنع أن يشبه الرب تعاىل ويقاس على امللـوك  
والكرباء فبهذا القياس الفاسد عبدت األصنام واختذ املشركون مـن  

                              
   .   ١٨اآلية : يونس ) ١(
   .  ٣اآلية : الزمر ) ٢(
  .  ) ٣٦(لشيخ اإلسالم " شرح الباقيات الصاحلات ) " ٣(
   ) . ٥١٥-٤(لقدير للشوكاين فتح ا) ٤(



  
شـرح القواعـد األربع

  
٣٦  

 
  . دون اهللا الشفيع والويل 

وفساد هذا القياس هو وجود الفرق بني املخلـوق واخلـالق   
والفقري الذي ال حاجة  والرب واملربوب، واملالك واململوك، والغىن

به إىل أحد قط واحملتاج إليه من كل وجه، فالشفعاء عند املخلوقني 
هم شركاؤهم وم تقوم مصاحلهم وأعوام، فقيام أمـر امللـوك   
والكرباء م فلحاجتهم إليهم حيتاجون إىل قبول شفاعتهم وخيافون 

ـ  ال إن مل يقبلوا شفاعتهم أن تنقض طاعتهم هلم، فيذهبون عنهم ف
جيدون بداً من قبول شفاعتهم فأما اهللا فهو غىن، غناه من لوازم ذاته 

لَه ما في السماوات ومـا  : قال تعاىل. وما سواه فقري إليه بذاته 
إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي يذَا الَّذ نضِ مي الْأَرف    فـأخرب أن حـال
لشـفاعة كلـها لـه    ملكه للسماوات واألرض يوجب أن تكون ا

وحده، وأن أحداً ال يشفع عنده إال بإذنـه فإنـه ليس بشريك بل 
  .  )١(مملوك حمض خبالف شفاعة أهل الدنيا بعضهم من بعض

: وملا وضح املصنف أن شرك األولني كان سببه طلب الشفاعة 
  : بني أن النصوص دلت على أن الشفاعة على نوعني 

نفاهـا اهللا تعـاىل وأثبتـها    وهي الـيت  : الشفاعة املنفية  -١
  .  )٢(املشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه األمة

  . ما كانت تطلب من غري اهللا تعاىل : وعرفها املصنف بأنها 
وميكن أن تعرف بأا ما اختل فيها شرط من شروط الشفاعة 

                              
   ) . ٧١٨(، ينظر تفسري السعدي )٢٠٤-١/٢٠٣(إغاثة اللهفان ) ١(
   ) . ٢٠٨(قاعدة يف التوسل والوسيلة ) ٢(



  

  ٣٧ شـرح القواعـد األربع
 

  . املثبتة 
ا رزقْنـاكُم  الَّذين َآمنوا أَنفقُوا مم: واستدل هلا بقوله تعاىل 

 مونَ هرالْكَافةٌ وفَاعلَا شلَّةٌ ولَا خو يهف عيلَا ب موي يأْتلِ أَنْ يقَب نم
  .  )١(الظَّالمونَ
وعرفها أا ما كانت تطلب مـن  : الشفاعة املثبتة  -٢      

  . اهللا
 : مث بين رمحه اهللا أن هلا شرطني 

  . فع اإلذن للشا -١      
الرضى عن املشفوع له، بأن يكون من أهل التوحيد،  -٢      

: من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قـال  « : حلديث أىب هريرة مرفوعاً 
  .  )٢( » ال إله إال اهللا خالصاً من قلبه: من قال 

هذا فيه بيان احلكمة مـن الشـفاعة   ) : والشافع مكرم(قوله 
بالشفاعة ابتداًء فيقضى بني حيث إن اهللا قادر على إنفاذ ما حيصل 

اخللق وخيرج العصاة ويرفع درجات بعض أهل اجلنـة مـن غـري    
شفاعة؛ لكن اهللا يف ذلك احلكمة البالغة فمن ذلك إكرام الشـافع  

  : وذلك من وجهني 
  . ظهور فضل الشافع على املشفوع له  -١

                              
احتج بعض أهل البدع من اخلوارج واملعتزلة بأمثال هـذه  .  ٢٥٢اآلية : البقرة ) ١(

لشفاعة املثبتة وقد أجاب اآلية اليت فيها ذكر الشفاعة املنفية على نفي بعض أقسام ا
  .  )٣١" (قاعدة يف التوسل والوسيلة " أهل السنة عن هذه االحتجاج ينظر 

   ) . ١/٥٢(كتاب العلم " فتح الباري ) " ٢(



  
شـرح القواعـد األربع

  
٣٨  

 
  .   )١(ظهور منزلة الشافع عند اهللا تعاىل -٢

أن من دعا نبياً أو وليـاً  : شفاعة، وهي وهناك مسألة تتعلق بال
  يريد منه الشفاعة فقط، فما حكمه ؟ 

  : ميكن أن نستخلص اجلواب من هذه املقدمات األربع 
  .  )٢(أن الشفاعة نوع من الدعاء -١
قُـلْ للَّـه الشـفَاعةُ    : أا ملك هللا مجيعاً، قال تعاىل  -٢
  .  )٣(جميعا
  . هللا فيجب طلبها منه سبحانه أا إذا كانت ملكاً  -٣
  . أن من دعا غري اهللا فيما ال يقدر عليه إال اهللا فهو مشرك  -٤

  .  أن طلب الشفاعة من املوتى بالشرك : فالنتيجة 
إمنـا حكـم   : فإن قلت : (يقول العالمة سليمان بن عبد اهللا 

سبحانه وتعاىل بالشرك على من عبد الشفعاء، أما مـن دعـاهم   
  . فهو مل يعبدهم، فال يكون ذلك شركاً  للشفاعة فقط

جمرد اختاذ الشفعاء ملزوم للشرك، والشرك الزم له، كما : قيل 
أن الشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه وتعاىل، والتنقص الزم لـه  

فالسؤال باطل من أصله ال وجود : ضرورة، شاء أم أىب، وعلى هذا 
أذهام، فإن الدعاء له يف التاريخ وإمنا هو شىء قدره املشركون يف 

                              
   ) . ٣٤٦-٣٤٥(البن عثيمني " القول املفيد شرح كتاب التوحيد ) " ١(
  ) . ١/٢٠٠(الفتاوى ) " ٢(
  .   ٤٤اآلية : الزمر ) ٣(



  

  ٣٩ شـرح القواعـد األربع
 

عبادة، بل هو مخ العبادة، فإن من دعاهم للشفاعة فقـد عبـدهم   
  .  )١()وأشرك يف عبادة اهللا، شاء أم أىب

فقد أخرب : ( -رمحه اهللا تعاىل  –ويقول الشيخ أمحد بن عيسى 
أن الشفاعة مجيعها له، فمن طلبها من غري اهللا فقد طلبـها  : تعاىل 

وال يستجيب، ويف غري الوقت الذي تقـع   ممن ال ميلكها وال يسمع
فيه وال قدرة له عليها إال برضاه ممن هي له، وإذنه فيهـا مقبـول،   
فطلبها ممن هي له يف دار العمل عبادة من مجلة العبادات، وصـرف  

  .  )٢(....)شرك عظيم : ذلك لطلب لغريه 

                              
   ) . ٢٣٧" (يسري العزيز احلميد ت) " ١(
  ينظر الفتاوى ) . ٤٨-٤٧" (الرد على شبهات املستعينني بغري اهللا ) " ٢(
)١٦١-١٦٠-١/٢٤١ . (   



  
شـرح القواعـد األربع

  
٤٠  

 
  
  

  خالصة شرح القاعدة الثانية 
  

للشفاعة والقرب من اهللا هو أن صرف العبادة لغري اهللا طلباً  - ١
  . دين املشركني 

أن اختاذ الشفعاء بني العبد وربه شرك وكفر شديد وتنقص  - ٢
 . لرب العاملني 

أن ادعاء عباد القبور أم قصدوا بالشفاعة تعظيم الرب ال  - ٣
يدل على أن ذلك تعظيم بل هو تنقص له فكم من قصـد  

 . التعظيم لشخص وهو ينقصه 
اهللا على نوعني، شفاعة منفية وشفاعة أن الشفاعة يف كتاب  - ٤

 . مثبتة بشروطها 
ـ  - ٥ اهللا  دأن احلكمة من الشفاعة املثبتة إظهار فضل الشافع عن

 . وبيان منزلته
 .   أن من دعا نبياً أو ولياً يريد منه الشفاعة فهو مشرك  - ٦

  
  
   



  

  ٤١ شـرح القواعـد األربع
 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ظهر علـى  : القاعدة الثالثة 
منهم من يعبد املالئكة، ومنهم مـن  : ام أناس متفرقني يف عباد

يعبد األنبياء والصاحلني، ومنهم من يعبد األشجار واألحجـار،  
وقاتلهم رسول اهللا صـلى اهللا  . ومنهم من يعبد الشمس والقمر 

  . عليه وسلم ومل يفرق بينهم 
وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُـونَ  : والدليل قوله تعاىل 

  .  )١( لدين للَّها
ومن َآياته اللَّيلُ والنهار ودليل الشمس والقمر قوله تعاىل 

  لَّـهوا لدجاسرِ ولْقَملَا لسِ وملشوا لدجسلَا ت رالْقَمو سمالشو
  .  )٢(الَّذي خلَقَهن إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ

ولَا يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الْملَائكَةَ : كة قوله تعاىل ودليل املالئ
  .  )٣(اآلية والنبِيني أَربابا

وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم : ودليل األنبياء قوله تعاىل 
  .  )٤(اآلية للَّهأَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي وأُمي إِلَهينِ من دون ا

أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغـونَ  : ودليل الصاحلني قوله تعاىل 
هذَابافُونَ عخيو هتمحونَ رجريو بأَقْر مهيلَةَ أَيسالْو هِمبإِلَى ر 

                              
   .  ٣٩اآلية : األنفال ) ١(
   .  ٣٧اآلية : فصلت ) ٢(
   .  ٨٠اآلية : آل عمران ) ٣(
   .  ١١٦اآلية : املائدة ) ٤(



  
شـرح القواعـد األربع

  
٤٢  

 
  .  )١(اآلية

ومناةَ * زى أَفَرأَيتم اللَّات والْع: ودليل األشجار قوله تعاىل 
رضي اهللا عنه  –وحديث أىب واقد الليثى  )٢(اآلية الثَّالثَةَ الْأُخرى

خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل حنني وحنـن  : (قال  –
حدثاء عهد بكفر، وللمشركني سدرة يعكفون عندها وينوطـون  

يا  :ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا : : ا أسلحتهم، يقال هلا 
  .احلديث ) واط كما هلم ذات أنواطرسول اهللا، اجعل لنا ذات أن

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  : معىن هذه القاعدة  -١

كان معظم العرب اتبعوا دعوة امساعيل عليه السـالم حـني   
دعاهم إىل دين إبراهيم فكانوا يعبدون اهللا وحده ويدينون بدينـه  

فوقعوا يف الشرك  )٣(ا ذكروا بهحىت طال عليهم األمد ونسوا حظاً مم
فهم يف كل واد يهيمون، منهم من يعبد األصـنام الـيت هـي يف    
حقيقتها عبادة للمالئكة واألنبياء والصاحلني، ومنهم مـن يعبـد   
األشجار واألحجار حىت بعث اهللا نبيه املختار وهم على هذه احلال 

تـال حمـو   من املعبودات فأمر نبيه بقتاهلم دون تفريق ألن علة الق
  .  الشرك أياً كان وجعل الدين للواحد الديان

  ملاذا قرر اإلمام هذه القاعدة ؟  -٢
                              

   .  ٥٧اآلية : اإلسراء ) ١(
   .  ٢٠-١٩اآلية : النجم  )٢(
   ) . ٣٩(الرحيق املختوم املباركفوري ) ٣(



  

  ٤٣ شـرح القواعـد األربع
 

لقد كان اإلمام رمحه اهللا وأتباعه قائمني بأصل الـدين وهـو   
توحيده علماً وعمالً ودعوة  مناهضني للمخالفني له من عباد القبور 

ليـاء  باحلجج البينات من اآليات الكرميات يف كفر من عبـد األو 
والصاحلني من األموات، فكان ردهم وجوام أا نزلت فيمن يعبد 

فقرر املصنف  )١(األصنام فكيف جتعلون األنبياء والصاحلني أصناماً ؟
رمحه اهللا هذه القاعدة ؟ ليبني أن املعبودات يف زمن البعثة كانـت  
خمتلفة، مل تكن مقصورة على عبادة األصنام بل وجد من كان يعبد 

كة واألنبياء والصاحلني، ومل يفرق اهللا بينهم يف احلكم يقـول  املالئ
أن الصـاحلني،  : اعلم أرشدك اهللا : ( -رمحه اهللا تعاىل  –املصنف 

  ..... ويتبني لك هذا بأربع كلمات 
أـم يقولون هذا فيمن يتشفع باألصـنام، وحنـن نتشـفع    

لعلـك   )٢( ونَأُولَئك الَّذين يدعبالصاحلني، فاعرف قوله تعاىل 
  .  )٣()تفهم جهالة أعداء اهللا بدين رسول اهللا

                              
   ) .  ٣٠-٢٩(كشف الشبهات ) ١(
   .    ٥٧اآلية : اإلسراء ) ٢(
   ) .  ١/١٦٠" (الدرر السنية ) " ٣(



  
شـرح القواعـد األربع

  
٤٤  

 
  : أما مضمون هذه القاعدة فهو أمران 

عموم األمر بالقتال لكل من عبد غري اهللا، سـواء كـان    -١
املعبود صنماً، أو ولياً أو شجراً أو حجراً، واستدل بقولـه تعـاىل   

يةٌ ونتكُونَ فى لَا تتح ملُوهقَاتولَّهل ينكُونَ الد)١(  .  
ووجه االستدالل، أن علة القتال هو جعل الدين لغري اهللا، وهذا 
يعم كل من عبد غري اهللا سواء كان املعبود صنماً أو نبياً أو ولياً أو 

  . حجراً 
: أن املعبودات يف زمن البعثة كانت خمتلفة فمـن ذلـك    -٢

ومن َآياته اللَّيلُ : عاىل واستدل هلا بقوله ت: عبادة الشمس والقمر 
والنهار والشمس والْقَمر لَا تسـجدوا للشـمسِ ولَـا للْقَمـرِ     

  .  )٢(واسجدوا للَّه الَّذي خلَقَهن إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ
  : املشركون الذين وصفهم اهللا ورسوله بالشرك صنفان 

  . وم إبراهيم قوم نوح وق
فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصاحلني مث 
صوروا متاثيلهم مث عبدوهم، وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة 

  .  )٣(الكواكب والشمس والقمر

                              
   .  ٣٩اآلية : األنفال ) ١(
   .  ٣٧اآلية : فصلت ) ٢(
   ) . ٣٩(قاعدة يف التوسل والوسيلة ) ٣(



  

  ٤٥ شـرح القواعـد األربع
 

كانوا يف العراق كما قص اهللا يف  )١(ويسمون بالصابئة املشركة
الشمس كما  سورة األنعام، مث ظهر هذا الدين يف سبأ حيث عبدت

  . بين اهللا يف سورة النمل 
) عبد مشـس (وكان من أصنام العرب صنم امسه مشس به مسوا 

وكذلك جعلهم مشس من أمساء اآلهلة وقد ذكر أن بعـض كنانـة   
  .  )٢(عبدوا القمر

وقد دان بدين الصابئة كثري من أهل الشام وأهل اليمن واحنسر 
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد ي رسو )٣(بتتابع الديانات اجلديدة

عن الصالة يف وقت طلوع الشمس وغروا منعاً ملشاة الكفـار  
وسداً لذريعة الشرك ؟ ألنه أخرب أا تطلع وتغرب بني قرىن شيطان 

  .  )٤(وحينئذ يسجد هلا الكفار
: ومن املعبــودات يف زمـن البعثــة عبـادة املالئكـة    

مركُم أَنْ تتخذُوا الْملَائكَةَ والنبِيني ولَا يأْواستدل هلا بقوله تعاىل 
  .  )٥(أَربابا

                              
الصابئة أمة كبرية من األمم الكبار وقد اختلـف  : (ن القيم رمحه اهللا تعاىل قال اب) ١(

إِنَّ {الناس فيهم اختالفاً كثرياً وهم منقسمون إىل مؤمن وكافر كما قـال تعـاىل   
  مِ الْـَآخـوالْيو بِاللَّه نَآم نم نيابِئالصى وارصالنوا واده ينالَّذوا ونَآم ينرِ الَّذ
 } وعملَ صالحا فَلَهم أَجرهم عند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هـم يحزنـونَ  

   ) . ٢/٢٠٣(إغاثة اللهفان 
   ) . ١١/٢٩٩(التحرير والتنوير البن عاشور ) ٢(
   ) . ٤٧-٤٦(الرحيق املختوم ) ٣(
    ) .٨٣٢(احلديث أخرجه مسلم برقم ) ٤(
   .  ٨٠اآلية : ان آل عمر) ٥(



  
شـرح القواعـد األربع

  
٤٦  

 
ويوم يحشرهم جميعـا ثُـم   : ومن األدلة أيضاً قوله تعاىل 

قَالُوا سبحانك أَنت * يقُولُ للْملَائكَة أَهؤلَاِء إِياكُم كَانوا يعبدونَ 
 نا منيلو      بِهِـم مهأَكْثَـر ونَ الْجِـنـدبعوا يلْ كَـانب ونِهِمد

  . )١(مؤمنونَ
فاهللا يسأل املالئكة هل أمروا املشركني بعبادم فينزهون اهللا أن 
يكون معه إله ويبينون أن الداعي إىل عبادم هم اجلن يعنون ـم  

  .  )٢(الشياطني
عتقدون أـم يعبـدون   خياطبوم ويعينوم على أشياء وهم ي

  .  )٣(املالئكة وهم يعبدون اجلن يف احلقيقة
واستدل هلا بقوله : ومن املعبودات يف زمن البعثة عبادة األنبياء 

وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنـت قُلْـت للنـاسِ    تعاىل 
اللَّه وند ننِ ميإِلَه يأُمذُونِي وخات)٤(  .  

  : ومن املعبودات أيضاً عبادة الصاحلني واستدل هلا 
أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ : بقوله تعاىل 

هذَابافُونَ عخيو هتمحونَ رجريو بأَقْر مهأَي  )٥(  .  
كان : ة من السلف قال طائف: (رمحه اهللا تعاىل  –قال املصنف 

                              
   .  ٤١-٤٠اآلية : سبأ ) ١(
   ) . ٣/٨٦٢(تفسري ابن كثري ) ٢(
   ) . ٣٩(قاعدة يف التوسل والوسيلة ) ٣(
   .  ١١٦اآلية : املائدة ) ٤(
   .  ٥٧اآلية : اإلسراء ) ٥(



  

  ٤٧ شـرح القواعـد األربع
 

هـؤالء  : أقوام يدعون املسيح، وعزيراً واملالئكة، فقال اهللا هلـم  
عبيدي كما انتم عبيدي، يرجون رمحيت كما ترجوا، وخيـافون  

  .  )١()عذايب كما ختافونه
  وقد اختلف يف عزير، هل هو نيب أم ال ؟ 

املشهور أنه نيب من أنبيـاء بـين    –رمحه اهللا  –قال ابن كثري 
  .  )٢(ائيل وأنه كان فيما بني داود وسليمان وبني زكريا وحيىيإسر

وذا يتبين أن هذه اآلية الكرمية تتحدث عن عبادة املالئكـة  
واألنبياء، وقد سبق أن بين املصنف الدليل على ذلك وإمنا ذكرهـا  
ليستدل على عبادة املشركني للصاحلني، فكيف يتم االستدالل ـا  

  على ذلك ؟ 
  : الستدالل ا من وجهني ميكن ا

  . أن األنبياء واملالئكة هم أصلح اخللق  -١
أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، فهي متناولـة   -٢

لكل من عبد من دون اهللا ممن يتقرب إىل اهللا ويرجوه، فيـدخل يف  
  . ذلك الصاحلون من غري األنبياء 

من البشر من مع أنه قد وجد يف زمن البعثة من يعبد الصاحلني 
أن عيسى عليه السـالم، قـال    غري األنبياء، فقد عبدت النصارى

وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنـت قُلْـت للنـاسِ    : تعاىل
                              

   ) . ١/١٤٥" (الدرر السنية ) " ١(
   ) . ٤٤-٢/٤٣(البداية والنهاية ) ٢(



  
شـرح القواعـد األربع

  
٤٨  

 
اللَّه وند ننِ ميإِلَه يأُمذُونِي وخات )١(  .  

حاج، فلما وقد عبـد الالت، وكان رجـالً يلِّت السويق لل
  .  )٢(مات عكفوا على قربه

علـى  ) الالَّت: (وهذا املعىن ثابت على قراءة التشديد يف اآلية 
  . قراءة ابن عباس رضي اهللا عنه 

  : ومن املعبودات يف زمن البعثة عبادة األشجار واألحجار 
ـ  * أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى واستدل هلا بقوله  ةَ ومنـاةَ الثَّالثَ

وكانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف .  )٣(الْأُخرى
  ... له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف 

أن العزى كانت شـجرة  : فالشاهد هلا : أما عبادة األشجار 
  .   )٤(عليها بناء وأستار بنخلة

حديث ذات أنـواط  : وأيضاً دليل عبادة األشجار من السنة 
ر الداللة، حيث أن هؤالء املشركني كانوا يعكفون عنـد  وهو ظاه

  . هذه السدرة تربكاً ا 

                              
   .  ١١٦اآلية : املائدة ) ١(
   ) . ٤/٢٥٥" (تفسري القرآن العظيم ) " ٢(
   .  ٢٠-١٩اآلية : النجم ) ٣(
   ) . ٤/٤٥٥(املرجع السابق ) ٤(



  

  ٤٩ شـرح القواعـد األربع
 

  
  
  

  خالصة شرح القاعدة الثالثة 
  

أن املعبودات زمن البعثة كانت خمتلفة فلم تكن مقصـورة   - ١
على عبادة األصنام بل عبد األنبياء والصاحلني وغريهم فعلى 

مها تتناول هذا تكون اآليات اليت نزلت يف الشرك على عمو
 . كل ما عبد من دون اهللا ومن مجلة ذلك عبادة الصاحلني 

  
عموم األمر بقتال كل من عبد غري اهللا سواء كان املعبـود   - ٢

 . ملكاً أو نبياً أو صاحلاً 
  

 
بطالن مسلك عباد القبور يف قصرهم اآليات اليت نزلت يف  - ٣

 . الشرك على عبادة األصنام ليسوغوا ا عبادة الصاحلني 

   



  
شـرح القواعـد األربع

  
٥٠  

 
أن مشركي زماننا أغلظ شركاً مـن  : القاعدة الرابعة  -٤

ألن األولني يشركون يف الرخاء وخيلصون يف الشـدة،  : األولني 
  . ومشركو زماننا شركهم دائماً يف الرخاء والشدة 

فَإِذَا ركبوا في الْفُلْـك دعـوا اللَّـه    والدليل قوله تعاىل  
 )١( ما نجاهم إِلَى الْبر إِذَا هم يشـرِكُونَ مخلصني لَه الدين فَلَ

  . وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم . واهللا أعلم 
  ـــــــــــــــــــــــــــ
  : معىن هذه القاعدة  -١

هذه القاعدة يف غاية الوضوح والبيان إال أـا تـثري اهلمـوم    
األديان، وكيف أنـه  واألحزان على من ينتسب لدين اإلسالم خري 

فاق شركهم األولني وأصبح شركهم يف كل وقت وحـني، أمـا   
أولئك فقد كانوا وقت الشدائد واألهوال خيلصون الدعاء للواحـد  

  . املتعال 
  : ملاذا قرر اإلمام هذه القاعدة  -٢

ذكر املصنف رمحه اهللا غرضه ومقصوده ذه القاعدة يف ثناياها 
غ به شرك أهل زمانه وأنه أغلظ من شرك حيث أنه يريد تقرير ما بل

واعلم أن املشركني يف : ( -رمحه اهللا تعاىل  –األولني يقول املصنف
زماننا قد زادوا على الكفار يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم بأم 
يدعون املالئكة واألولياء والصاحلني، ويريدون شفعتهم والتقـرب  

                              
   .  ٦٥اآلية : العنكبوت ) ١(



  

  ٥١ شـرح القواعـد األربع
 

 فهم ال يدعوا إال يف الرخاء، فإذا إليهم، وأم مقرون بأن األمر هللا
  .  )١()أخلصوا هللا: جـاءت الشدائــد 

وقد بين املصنف رمحه اهللا وجه كون شرك املتأخرين أغلظ من 
  : شرك األولني وذلك من وجهني 

أن األولني ال يشركون وال يدعون املالئكـة واألوليـاء    -١
  . واألوثان إال يف حال الرخاء 

يدعـون مع اهللا أناساً مقربني عند اهللا، إمـا  أن األولني  -٢
أنبياء وإما أولياء، أو مالئكة، أو يدعون أشجاراً وأحجاراً مطيعـة  
هللا، ليست عاصية، أما املشركون املتأخرون فإم يدعون مـع اهللا  
أناساً من أفسق الناس، والذين يدعوم هم الذين حيكـون عنـهم   

  .   )٢(....الة الفجور من الزنا والسرقة، وترك الص
على أن املشركني األولـني   –رمحه اهللا  –مث استدل املصنف 

كانوا خيلصون العبادة هللا وحده يف وقت الشدائد واألهوال بقولـه  
فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخلصني لَه الدين فَلَما : تعاىل 

مإِذَا ه رإِلَى الْب ماهجرِكُونَ نشي  .  
مث أخرب تعـاىل عـن   : ( -رمحه اهللا تعاىل  –يقول ابن كثري 

املشركني أم عند االضطرار يدعونه وحده ال شريك لـه، فهـال   
  .... يكون هذا منهم دائماً 

                              
   ) . ١/٦٧" (الدرر السنية ) " ١(
   ) . ٣٠-٢٩" (كشف الشبهات ) " ٢(



  
شـرح القواعـد األربع

  
٥٢  

 
وقد ذكر حممد بن إسحاق عن عكرمة بن أىب جهل أنه ملا فتح 

، فلما ركـب  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة ذهب فاراً منها
يا : يف البحر ليذهب إىل احلبشة اضطربت م السفينة، فقال أهلها 

قوم أخلصوا لربكم الدعاء، فإنه ال ينجى منها إال هو، فقال عكرمة 
واهللا إلن كان ال ينجى يف البحر غريه، فإنه ال ينجى يف الرب أيضاً : 

غريه، اهلم لك عهد ألن أخرجت ألذهنب فألضعن يـدى يف يـد   
  .   )١(..)د، فألجدنه رؤوفاً رحيماً، فكان كذلك حمم

ومع مضى عصر اإلمام وتقادم الزمان وذهاب تلـك الصـور   
واألبدان فهل يظن ظان أن هذه العقائـد الشـركية عنـدما درج    

دفنت مبوت أصحاا ؟ كال وال حيتاج األمر إىل إقامـة   )٢(أقوامها
  . حجة وإيضاح حمجة 

  إذا احتاج النهار إىل دليل    فكيف يصح يف األذهان شيء   
فبزيارة بعض مقابر بالد أهل اإلسالم أو حبضور مولـد مـن   
موالدهم يتبني لك تعلق القلوب باألموات ودعائهم عند املدهلمات 

 .  
ــدى  ــدين واهل ــة ال ــكو غرب     إىل اهللا نش

وفقدانــه مــن بــني مــن راح أو غــدا   
ــدا   ــد ب ــان ق ــا ك ــاً مثلم ـــاد غريب     فع

  ووا العلـم واهلـدى  ذعلى الدين فليبكـى    
                              

   ) . ٤/٤٠٦" (تفسري القرآن العظيم ) " ١(
   ) . ٢/٢٦٦(اللسان . وم إذا انقرضوا درج الق: يقال ) ٢(



  

  ٥٣ شـرح القواعـد األربع
 

هذا حال العامة منهم وال عجب إن وجد من يزين هلـم       
من تذلل عند قرب نـيب أو  : (دين أىب جهل وأىب هلب يقول أحدهم 

ويل، وتوسل به، ال يقال إنه عبده من دون اهللا تعـاىل، ألن جمـرد   
الرجاء ال يسمى عبادة شرعاً، ولو مسى النداء واالستغاثة واخلوف و

  ... عبادة لغة 
فليـس مجيعه عبادة، إال إذا دعونا من نعتقد : وأما الدعاء   

أهذا قول يقولـه   )١(....)فيه صفات الربوبية، أو صفة واحد منها 
التـذلل   –مسلم فضالً أن يقوله من ينتسب إىل زمـرة العلمـاء   

ليست من العبادات الشرعية  واالستغاثة واخلوف والرجاء والدعاء
أال يعلم هذا أن هذه العبادات القلبية هي من أصول اإلميـان  !  -

وقواعد الدين وأصل عمل اجلوارح، وهي واجبة على مجيع اخللـق  
وقَالَ ربكُم ادعونِي قال اهللا تعاىل  )٢(املأمورين باتفاق أئمة الدين

تسي ينإِنَّ الَّذ لَكُم جِبتأَس منهلُونَ جخديي ستادبع نونَ عكْبِر
رِيناخد  وقال تعاىل :  ـيأَن لَكُم ابجتفَاس كُمبيثُونَ رغتسإِذْ ت

نيفدرم كَةلَائالْم نم بِأَلْف كُمدمم  .  
عملًا صالحا فَمن كَانَ يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ : وقال تعاىل 

فَلَا تخافُوهم وخافُون : وقال تعاىل  ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا
نِنيمؤم متإِنْ كُن  وقال تعاىل :    ـيونَ فـارِعسوا يكَـان مهإِن

نيعاشا خوا لَنكَانا وبهرا وغَبا رنونعديو اتريالْخ .  وما أصدق
                              

   ) .  ٢٥" (التنديد مبن عدد التوحيد ) " ١(
   ) . ٢٥-٢٣(شيخ اإلسالم ابن تيمية " التحفة العراقية يف األعمال القلبية ) " ٢(



  
شـرح القواعـد األربع

  
٥٤  

 
  . قول القائل يف عباد القبور 

كثرياً ما يضمر اإلنسان يف نيته أمراً وهو ال يشعر به، وكثرياً ما 
تشتمل نفسه على عقيدة خفية ال حيس باشتمال نفسه عليهـا وال  
أرى مثالً لذلك أقرب من الذين يلتجؤون يف حاجام ومطالبـهم  

لإلله املعبود، فـإذا   إىل سكان القبور، ويتضرعون إليهم تضرعهم
إنا ال نعبدهم، وإمنا نتوسل م : عتب عليهم يف ذلك عاتب، قالوا 

أن يقف عباده بني يديـه  : إىل اهللا، إن أكرب مظهر أللوهية املعبود 
ضارعني خاشعني، يلتمسون إمداده ومعونته ولذا فهم يف احلقيقـة  

سـعد  عابدون ألولئك األموات من حيث ال يشعرون، إن اهللا لن ي
إذا نزلت م جائحة، وأملت م ملمة، ذكروا  ]ما داموا  [أقواماً 

احلجر قبل أن يذكروه، ونادوا اجلذع قبل أن ينادوه، إنكم تقولون 
يف صباحكم ومسائكم، وغدوكم ورواحكم كل خري يف اتباع من 

  . سلف، وكل شر يف ابتداع من خلف 
اً، أو فهل تعلمون أن السلف الصاحل كـانوا جيصصـون قـرب   

يتوسلون بضريح ؟ وهل تعلمون أن واحداً منهم وقف عند قرب النيب 
صلى اهللا عليه وسلم، أو قرب أحد من أصحابه وآل بيته ليسأل قضاء 
حاجة، أو تفريج هم ؟ وهل تعلمـون أن الرفـاعي والدسـوقي    
واجليالين والبدوي أكرم عند اهللا، وأعظم وسيلة إليه من األنبيـاء  

  حابة والتابعني ؟ واملرسلني، والص
وهل تعلمون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حينما ي عن إقامة 

ي عنها عبثاً ولعباً، أم خمافة أن تعيد للمسلمني : الصور والتماثيل 



  

  ٥٥ شـرح القواعـد األربع
 

جاهليتهم األوىل ؟ وأي فرق بني الصور والتماثيل، وبني األضرحة 
 ، ما دام كل منها جيـر إىل الشـرك، ويفسـد عقيـدة    )١(والقبور
  . )٢(التوحيد

                              
) ١/١٧٢(تكون أوثاناً، ملا روى مالك يف املوطـأ  : األضرحة والقبور إذا عبدت ) ١(

احلديث » ....  اللهم ال جتعل قربي وثناً يعبد «:  من حديث أىب هريرة مرفوعاً
   .   

   ) . ٨١/٨٥(ملصطفي املنفلوطي " النظرات ) " ٢(



  
شـرح القواعـد األربع

  
٥٦  

 
  

  
  

  خالصة شرح القاعدة الرابعة 
  

  . أن املشركني املتأخرين أشد شركاً من األولني  - ١
  
  . أن عبادة القبور باقية إىل اليوم يوجد من يزينها ويدعو هلا  - ٢

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ٥٧ شـرح القواعـد األربع
 

وذا مت شرح هذه القواعد واحلمد هللا رب العاملني والصـالة  
  والسالم على نبينا حممد 

  
  . آله وصحبه أمجعني  وعلى

  
  
  



  
شـرح القواعـد األربع

  
٥٨  

 
  الفهـــرس

  ٥  .................... ................................   املقدمــة
  ٨  ......... ................................   بسم اهللا الرمحن الرحيم

أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول ( :لقاعدة األوىلا
اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقرون بأن اهللا تعاىل هو الرازق 

  ٢٤.............   .اخلالق املدبر، وأن ذلك مل يدخلهم يف اإلسالم 
ما دعوناهم وتوجهنا إليهم : م يقولون أ :لقاعدة الثانيةا

  ٣١................................   .إال لطلب القربة والشفاعة 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ظهر على  :لقاعدة الثالثةا

منهم من يعبد املالئكة، : أناس متفرقني يف عبادام 
والصاحلني، ومنهم من يعبد ومنهم من يعبد األنبياء 

. األشجار واألحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر
  ٤١....... وقاتلهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يفرق بينهم

أن مشركي زماننا أغلظ شركاً من  :لقاعدة الرابعةا
 يشركون يف الرخاء وخيلصون يف ألن األولني: األولني

  ٥٠......   الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائماً يف الرخاء والشدة
  ٥٨............... ................................   الفهـــرس

  
 


