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 متن القواعد األربع سبب تصنيف 

املصنَّف رمحه اهلل تعاىل قد أفصح عن مقصده يف و  ،من أسباب فهم الكتب معرفة مقاصد املصنِّفني

وذلك بمعرفة : ،يف قولهقواعد عظيمة و اليت مجعت معاٍن كثرية  ،تصنيف هذه الرسالة املختصرة

خالط فإذا عرفت أن الشرك إذا  : قبل ذلك ه قالألن  ،  أربع قواعد ذكرها اهلل تعالى في كتابه

أهم ما عليك  العبادة أفسدها وأحبط العمل و صار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن  

معرفة ذلك لعل اهلل أن ُيخلِّصك من هذه الشبكة وهي الشرك باهلل الذي قال اهلل تعالى فيه 

ا وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكره" إن اهلل ال يغفر أن ُيشَرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"

 . اهلل تعالى في كتابه

 نبذة عن املنت

  الرسل و األنبياء دعوة عارض من كل حلق يف كالشوكة تعترب فإهنا حجمها صغر على الرسالة هذه

 سُهل و األعمال و األقوال على احلكم استطاع األربع القواعد هذه فهم فمن. الشبهات لكشف مفتاح هيو 
                                                                                                                             اإلمام دعوة و كتب عصارة هو الذي الشبهات كشف كتاب فهم عليه

 أهله و التوحيد عرفنا و أهله و الشرك عرفنا األربع القواعد هذه عرفنا إذا-
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علَّل تصنيفه ه ، هذه اجلملة، مجلة تعليلية عند البالغيني مبعىن أن  وذلك بمعرفة أربع قواعد: قوله ف

 .عرفة الشرك ومعرفة أهلههلذه الرسالة وهلذه األربع القواعد لتكون وسيلًة وسببا مل

 

  يصلون إىل و اس إىل فريقني وجعلهم يسريون على طريقني الن   -تبارك و تعاىل-اهلل قسم

 :هنايتني

ُهَو الَِّذي  :إىل مؤمن و كافر ،كما قال تعاىل  :حاهلم يف الدنيا من جهة األمساء حسب -

 .َخَلَقُكْم َفِمنُكْم َكاِفٌر َوِمنُكم مُّْؤِمنٌ 

َفرِيٌق تعاىل السعري، كما قال ة و أهل إىل أهل اجلن  : خرة من جهة األحكام حاهلم يف اآلوحسب -

 . يف اجْلَنَِّة َوَفرِيٌق يِف السَِّعريِ 

 

  أهمية دراسة و فهم هذه الرسالة 

 عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث اهلل به  إذا

 .خرةالدنيا واآل وبنيَّ خطره وضرره يفرسله وأنزل به كتبه ومعرفة الشرك الذي حذَّر اهلل منه، 
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  استطعت أن حتكم على األقوال وعلى ،وعرفت التوحيد ،عرفت الشرك وعرفت أهله إذا

 .اإلعتقادات وعلى األعمال بأهنا شرك أو توحيد

 

بأن نعرف القواعد اليت يعرف هبا التوحيد و :وهذا ما يربز أمهية استيعاب هذه الرسالة أي

 .القواعد اليت يعرف هبا الشرك

 

 

 

 

 

 

 

 

 و ليجتنبه الباطل مبعرفة مطالب هو ليسلكه احلق مبعرفة مطالب هو كما ملسلما
وََكَذِلَك ن َُفصِّلُ ) تعاىل لقوله يشعر ال حيث من فيه يقع قد الباطل يعرف مل من

 اهلل رضي - اليمان بن حذيفة قول بدليل و ( اآْلياِت وَِلتَسْتَِبنَي سَِبيلُ اْلُمْجرِِمنيَ 
 و (يدركين ان خمافة الشر عن أسأل وكنت اخلري عن يسألون الناس كان:)-عنه
 إذا عروة عروة اإلسالم عرى تنقض إمنا): اهلل رضي اخلطاب بن عمر قول كذا
 يتقي ما يعرف ال من يتقي فكيف(.اجلاهلية يعرف ال من اإلسالم يف ظهر

 أعظم الصحابة كان هلذا و:)تيمية ابن قال اجتنابه يف العبد يفيد باملنكر فالعلم
 للخري حمبتهم كمال و الشر   و للخري معرفتهم لكمال بعدهم ممن جهادا و اميانا

 ...( للشر   بغضهم و

 إضافة مهمة
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 أهمية معرفة الشرك 

 وبضدها تتميز األشياء***      والضد ُيظِهر ُحسَنه الضد  :   قدميا قيل         

 

،ومبعرفة من معرفة أحكام الصالة والزكاة وسائر العبادات ناأمر مهم وهو ألزم علي ركمعرفة الش  ف

 وقد جاء يف الصحيح يف حديث حذيفة بن اليمان أن   .الشرك  جنتنبه ،ونعرف ضد ه أي التوحيد

اس يسألون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن اخلري كان الن  )حذيفة رضي اهلل عنه كان يقول 

 . (يدركينوكنت أسأله عن الشر خمافة أن 

 

 سبب البدء بالبسملة: 
  فاملصاحف جممعة على البدء بالبسملة سواءاً  -تبارك و تعاىل-اقتداءا بكتاب اهلل

 .قلنا بأهنا آية من الفاحتة أم ليست آية هي مكتوبة يف املصاحف

  

  ا سن ة األنبياء و املرسلني فإن  سليمان ملا كتب مللكة  -عليهم الصالة و السالم-ألهن 
ِه  َوإِنَّهُ  ُسَلْيَمانَ  ِمن إِنَّهُ ﴿قرأت الكتب  سبأ و   ﴾ِحيمِ  الرَّ  مْحَٰ نِ   الرَّ بِْسِم اللَـّ
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  كما ثبت عنه يف مجلة من األحاديث  -صل ى اهلل عليه وسل م-عمال بسن ة النيب
الكثرية أن ه كان يبتدئ كتاباته و مراسالته بالبسملة كما يف الصحيحني يف حديث 

 .أيب سفيان يف كتابه إىل هرقل 

 

 

 البسملة شرح:  
 

هنا على الصحيح الذي عليه اجلمهور أهنا حرف جر أصلي ليست زائدة :الباء 
البصريني و عند الكوفيني و قدره أكثرهم  تطلب متعلق و هذا املتعلق حمذوف عند

 .و هم الكوفيون بفعل مناسب خمتص متأخر بسم اهلل أقرأ أو بسم اهلل أكتب

 يعين أن  من داللتها أهنا تد ل على مصاحبة االستعانة  .الستعانةتفيد او الباء يف البسملة  

 .أبدأ حال كوين مستعينا باهلل فهي لالستعانة:  أي

ا   .للمصاحبة و قيل غري ذلك و قيل بأهن 

ك مفرد أضيف إىل اهلل و املفرد إذا أضيف عند البيانيني يفيد العموم مبعىن أن   :إسم 
 .ك إذا قلت بسم اهلل فإنك تسمي بكل إسم هلل تستحضر أن  
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كما قال املصنِّف يف بعض كتبه فيها استعانة وبركة مبعىن أن اُلمَبسِمل   والبسملة              

 .مستعني باهلل تعاىل وطالب للربكة منه

 

  أسأل اهلَل الكريَم ربَّ العرِش العظيم: يف قوله "الكرمي"الدعاء باسم اهلل سبب 

يف باب أمساء اهلل تعاىل وصفاته أن يُدعى اهلُل جل  وعال يف كل  موطن مبا  من القواعد املتقر رة -1

 .يناسبه من أمسائه وصفاته، ذكر املصن ف رمحه اهلل تعاىل هنا الدعاء بامسه الكرمي

ألن  من كرمه وَسَعة فضله أن يتفض ل على عبده بأن ميُنَّ عليه بالربكة والَوالية ودوام الن عم  -2 

 . ب فإن هذا كرم من الر ب  تبارك وتعاىلوزوال الكرو 

 

  أن يتوال ك في الد نيا واآلخرة: معىن قوله  

أن يتوال ك بأن يكون ولي ًا لك، يتوىل  أموَرك وشؤونك يف الد نيا واآلخرة ، بأن يتكف ل حِبفِظك 

نيا وأن تصَحَبك هذه  ،من كان اهلل جل  وعال مواله فقد كفاهألن   ،ورعايِتك يف هذه احلياة الد 

 .الَوالية إىل اآلخرة 
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ألن  من حافظ على حقوق اهلل يف الد نيا وواىل اهلَل تبارك وتعاىل يف الد نيا كان من آثار ذلك ومثارِه 

َا َولِيُُّكُم اللَُّه : ، فقد قال اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه الكرمي أن تْصَحَبه تلك الوالية يف آخرته ِإمنَّ

فَِإنَّ اللََّه ُهَو َمْواَلُه : وقال يف حق نبي ه عليه الصالة والسالم[ 55:املائدة] َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَرُسولُهُ 

 [ 4:التحرمي] َوِجرْبِيُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِننَي َواْلَماَلِئَكُة بَ ْعَد َذِلَك َظِهريٌ 

 

 قوله جل  وعال ا هذ كما دل  على.إليه والعمل مبراضيه  تقر بالنال واليَة اهلل تبارك وتعاىل بت

: يف احلديث القدسي الذي خر جه البخاري يف صحيحه من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه

من عادى يل ولي ًا فقد ]: و لهه قال يف أ، ألن   [وال يزال عبدي يتقر ب إيل  بالن وافل حىت ُأحب ه]

 . [آذنته باحلرب

 

  قدَّمون يف الَوالية هم األنبياء و
ُ
الر سل والص احلون من بعدهم، وقد قال اإلمام أبو حنيفة امل

 .(إذا مل يكن العلماُء هم أولياُء اهلل فليس هلل ويل  )واإلمام الشافعي ملا رواه عنهما اخلطيب 
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   َة اهلل للعبدمن آثار َوالي: 

  ، يُيس ره لك وأن يُ َوف قك للخري. 

  أن يُبِعد عنك الش قاء. 

  أن جيعلك سعيداً يف الد نيا واآلخرة. 

  فتلك هي حقيقة َوالية اهلل جل  جالله .أن جيعلك سالكاً للطريق املستقيم 

 

  وأن يجعلك مباركاً أين ما كنت: معىن قوله  

 ، الداللة على اخلري والعلم ونشرهأي مم ن تناله الربكُة وتُنال الربكُة من جهته مبعىن أن ه يكون مباركاً ب

 

 : أنواع الربكة

بركات أولياء اهلل الص احلني باعتبار نفعهم للخلق بدعائهم إىل طاعة اهلل ويف  :بركة مشروعة -

 دعائهم للخلق ومبا يُنزُل اهللُ من الر محة وما يدفع من العذاب بسببهم حقٌّ موجود

إن مل يقم بطاعة اهلل أن يكون رجل مقبور مبكان فيظن  أن اهلل يتوال ه ألجله و  مثُل  :بركة ممنوعة-

 .ورسوله فهذا جهل وشرك باهلل تعاىل
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 :بربكة الشيخ قد يعين: قول القائل  

 : شيخ اإلسالم كما قرر  

  قد يعين هبا دعاءه وأسرع الدعاء إجابًة دعوة غائٍب لغائب 

  وقد يعين هبا بركة ما أمره به وعل مه من اخلري 

 بركة ات باعه له على احلق وحمب ته له يف اهلل وطاعته له يف طاعة اهلل وقد يعين هبا 

  وقد يعين هبا بركة معاونته له على احلق  ومواالته له يف الد ين 

  وهذه كل ها معان صحيحةوحنو ذلك 

  عاجز هو ملا فعله أو التأثري ذلك من الشيخ استغالل إذوقد يعين هبا دعاء املي ت والغائب 

 ...واملنكرات البدع من ذلك على مطاوعته أو ومتابعته له، قاصد غري أو عليه قادر غري عنه

 

 

 

 

 

 مهمتنبيه 

 
ا يظن  أن  الربكة الواقعة  اً ألن  بعض الن اس رمب  فهم هذه املسألة مهم  جد 

هذا خلل يف التوحيد وهو  بالعامِل أو بالصاحلني بركة من جهة ذواهتم،
 .ا قلوب كثريين من الن اسمن الفنت العظيمة اليت تعل قت هب
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   م كانوا يترب كون بالن يب  إمجاع الص حابة على أهن   ه حكىمن نفائس الشاطيب اليت انفرد هبا أن

م مل يكونوا يفعلون هذا مع غريه  عليه صل ى اهلل عليه وسل م وبآثاره مث  عكس اإلمجاع بأهن 

 .الص الة والس الم

 

  ك على أن ه ال جيوز أن ُتطلب الربكة من الذ وات دل  إمجاُعهم على هذا الفعل وعلى هذا الَّتَّ

 .سوى من ذات النيب  صل ى اهلل عليه وسل م

 

   الربكة من اهلل كما قال نبيُّنا عليه الص الة والس الم، وقد قال الر ب  جل  وعال يف كتابه الكرمي

يعين كما  ، [ 11:مرمي] َوَجَعَليِن ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكْنتُ : عيسى عليه الصالة والس الم عن نبي ه

 .(جعلين معلِّما للخري وداعية إىل اخلريا): قال أئم ة التفسري

 

   معىن الربكة: 

 .لزوم اخلري وثبوته وزيادته ومناؤههي 
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 عنوان السعادة: 

إذا أعطيت  ،ما يفصح ويبني  عن مضمون الشيء فحقيقتك أنك سعيد  هوالعنوان  

شكرت ، وإذا أبتليت صربت ، وإذا أذنبت إستغفرت فإذا إجتمعت فيك تلك اخلصال فقد 

 .نلت السعادة 

 

العبد يتقل ب بني سر اَء ُتسعده فيشكر اهلَل عليها وبني ضر اَء تُتِعسه فيصرب عليها، دل   

حيح اإلمام مسلم من حديث أيب حيىي صهيب بن سنان الرومي على هذا ما جاء يف ص

عجبًا ألمر املؤمِن إن  أمَره كل ه له خري إن ]: رضي اهلل عنه أن  نبيَّنا عليه الصالة والس الم قال

أصابته سر اُء َشَكَر فكان خريًا له وإن أصابته ضر اُء َصبَ َر فكان خريًا له وليس ذلك إال  

 . [للمؤمن

 

ا يكون  فاعلُ المل ُيسمَّ  : وأن يجعلك ممن إذا ُأعطي قوله  ألن ه معلوٌم فإن  العطاء إمن 

، فهو الذي يُعطي عباَده  .من جهة الر ب 
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 :أركان الشكر ثالثة 

 إعَّتاف القلب  -1

 وحتديث اللسان   -2

 .ركان بصرفها يف طاعة اهلل  تبارك وتعاىل وعمل اجلوارح واأل -1

 

 عن التجزع والتسخط عند الصدمة  وارحاجللسان و الو  قلبال حبس الصبر 

 :والصرب ثالثة أنواع 

 .صرب على األقدار املؤملة  - 1

 .وصرب على طاعة اهلل بفعلها  -2

 .وصرب عن معصية اهلل بإجتناهبا  -1

 

ا كان العبد واملؤمن ليس من شر  واليته هلل وال تقواه هلل أن يكون معصوماً مل 

ِإنَّ الَِّذيَن ات ََّقْوا ِإَذا كما قال جل وعال ،اإلستغفار كان حمتاجًا إىل   ،من الذنب 

َمسَُّهْم طَاِئٌف مَِّن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّروا فَِإَذا ُهم مُّْبِصُروَن  َوِإْخَوانُ ُهْم مَيُدُّونَ ُهْم يِف اْلَغيِّ مُثَّ 
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فَاِحَشًة َأْو ظََلُموا أَنُفَسُهْم َوالَِّذيَن ِإَذا فَ َعُلوا ، وكذلك يف قوله تعاىل  اَل يُ ْقِصُرونَ 

  ذََكُروا اللََّه فَاْستَ ْغَفُروا ِلُذنُوهِبِمْ 

 

 توطئة 

  الغي   ضد   وهوهو السداد :الرشد.  

  فعل األوامر وإجتناب  :الطاعة 

 هو املقبل على التوحيد املائل عن اإلشرك :احلنيف. 

اهلل تعاىل يف طائفة من كتبه وهو املعتمد بن تيمية رمحه اقول شيخ اإلسالم وهذا قول ابن القيم و 

 .محه اهلل تعاىل يف دروسه وشروحهفيما يقرره شيخنا العالمة الفوزان ر 

  اهلل ال يقبل  هنا حال ، مبعىن أن تعبد اهلل حال كونك خملصًا له ألن  :له الد ين خملصًا قوله

وهذه هي احلنيفية   ،غر العبادة إال إذا كانت خالصًة له مل خيالطها شرك أكرب وال شرك أص

 .كما فسرها املصنف 

  ألمرين الطهارة احلدث يفسد كما العبادة يفسد الشرك أن   املؤلف ذكر  : 
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  على بالتعرف أنفسهم أَغرقوا و أُغرقوا قد التوحيد مسائل يف خالفوه الذين أن  -             

 هبذا هلم فضرب الرسل به بعث الذي التوحيد عرفةمل عشره يعطوا مل مبا العملية الفرعية األحكام

 .مثال

 به تصح   وال الطهارة يفسد احلدث أن   يعلم عامي   كل   ألن   للعامة الفهم لتقريب-                

 . طهارتكم احلدث يفسد كما لربكم وعبادتكم دينكم يفسد الشرك وكذلك هلم قال فكأن ه

 

 هنا مفهوم؟ دهل القواعد حمصورة بأربعة فقط؟أي هل للعد 

العدد ال مفهوم له وإمنا أراد املصنف رمحه اهلل قواعد مهمة حيتاج إليها املسلم يف معرفة الشرك  

 .ومعرفة طريق أهله ومعرفة التوحيد ومعرفة طريق أهله ومصري كل منهما 

 

 عنوان السعادة أم على سبيل اإلمجال ؟ هل هذه فقط 

ا من مستلزمات التوحيد ومقتضياته والسعادة أو كما ذكرت على سبيل اإلمجال وكله: اجلواب

أسباب السعادة كثرية جداً ال حيصيها إال اهلل ، كل طاعة تفعلها هي من أسباب السعادة لكن هذه 
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األمور يرجع إليها كثري من أفعال العباد الظاهرة والباطنة ، وألهنا أيضًا فيها داللة على معرفة العبد 

 .حبقوق ربه تبارك وتعاىل 

 

 الفرق بني الشكر واحلمد 

الشكر على النعماء وهذا من فالشكر أعم آلة وأخص متعلق ، واحلمد أعم متعلق وأخص آلة ،  

جهة إختصاصه باملتعلق وأعم من جهة اآللة اليت يشكر هبا وهي القلب واللسان واجلوارح واحلمد 

 الرب  فأعم فهو على كل على النعماء وعلى السراء وعلى الضراء  متعلقه أو آلته اللسان ومتعلقه

 .تبارك وتعاىل حممود عليها هذا حاصل ما ذكره أبن القيم رمحه اهلل 

 


