
 

  

 



 

  

 

 

 

احلق هو التجديد السلفي جتديد الدين عند علماء السنة و  
الشرعي ويكون ابتباع وإحياء سنة النيب صلى هللا عليه وسلم ومبحاربة الشرك 

والبدع والضالالت وأيضا ببيان احلق ونصرته يف مقابل إزهاق الباطل ورده 
ن أبمور من وليس كما يقرر أهل الضالل فيجعلونه ابالبتداع و االخرتاع يف الدي

 .لدن أنفسهم
 
 



 

  

 

نبه العالمة اإلمام عبد العزيز بن ابز رمحه هللا تعاىل إىل تنبيه  
 لطيف مفيد بشأن القواعد األربع فقال رمحه هللا :"

على القواعد األربع : " أما بعد ، فهذه معلقا  -رمحه هللا  -قال اإلمام ابن ابز 
وهي قواعد مهمة ، فمن عقلها  -رمحه هللا  -القواعد األربع نبه عليها املؤلف 

وفهمها جيدا فهم دين املشركني ، وفهم دين اإلسالم ، وأغلب اخللق ال يفهم 
هذه القواعد ؛ وهلذا التبست عليهم؛  فعبدوا القبور وأصحاهبا واألولياء 

ر واألحجار من دون هللا وهم حيسبون اهنم على شيء ؛ جلهلهم حبقيقة واألشجا
 .التوحيد وحقيقة الشرك "

 

صدر املصنف اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا رسالة 
الرسالة فقال  قارئزة لطالب العلم و األربع بدعوات طيبة انفعة حمف القواعد



 

  

 

نْ َيا  رمحه هللا تعاىل ""أْسَأُل هللَا اْلَكِرمَي َربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم َأْن يَ تَ َوالَك يف الدُّ
 َواآلِخَرِة. 

ومعىن يتوالك أي ينصرك ويؤيدك يف الدنيا و اآلخرة وال شك أن مثرة هذا 
واله وكان وليا له فإنه يكون له نصري الدعاء عظيمة إذ أت من أنعم هللا عليه وت

 . وظهريا  موفقا ومعينا فمن ذا يغلبه بعدها فنعم الدعاء ونعم املَُتويل
 

ال شك أن دعاء املصنف رمحه هللا وأسكنه فسيح جناته هو لعلٍم 
 وأدٍب وحكمة منه رمحه هللا قد بني شيخنا بعضها وهي :

دعا املصنف للطالب ابحلفظ والتوفيق والنصر املختصرة يف قوله "يتوالك" -
 ألن الدنيا للعبد املؤمن دار بالء وابتالء واختبار و اختيار 

ل على حرصه رمحه هللا وشفقته وحسن تربيته لطالب العلم دعاء املصنف دلي-
 و طالباته

حرص  العامل كما حرص أسوتنا ونبينا حممد صلى هللا وسلم على هداية  -
 . الناس واستجابتهم للحق وتسمكهم بدين هللا

 



 

  

 

واصل املصنف رمحه هللا يف دعاءه للطالب والعناية هبم فقال رمحه 
 هللا " َوَأْن ََيَْعَلَك ُمَبارًَكا أَيْ َنَما ُكْنَت " 

وهذا الدعاء أيضا يعود ابخلري العميم على الطالب إذ أن املرء ملا يكون مباركا  
محله من علم شرعي فهذا مثرته أن حيصل منه اخلري الكثري و النفع اجلزيل مبا 

 فيكون مفتاحا للخري مغالقا للشر
 

عظيمة بني أهنا عناوين  دعواتدعا املصنف للطالب بثالث 
 للسعادة فقال رمحه هللا :

وَأْن ََيَْعَلَك ِمَّْن ِإَذا ُأْعِطَي َشَكَر : وشكر هللا على نعمه يكون بطاعته واتباع  -
) َوَما سنة نبيه عليه الصالة والسالم فطاعة هللا قربة له بداللة احلديث القدسي 

 تقرََّب إيلَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء أَحبَّ إيلَّ ِمَّا افْ تَ َرْضُتُه عليِه( 

َي َصََب : والصَب هنا يكون على االبتالءات واملصائب اليت تقع على َوِإَذا ابْ ُتلِ -
 العبد وخري له فيها الصَب و عدم اجلزع



 

  

 

ِإَذا أَذنَب اْستَ ْغَفَر"  : وهذا من نعم هللا أن يكون العبد مسارعا مسابقا وَ -
 لالستغفار والتوبة ليمحو عنه هللا تلك اخلطااي سواء بتغطيتها أو إبزالتها فيتطهر

 اليت تنكته ويصقل قلبه منها  القلب من تلك النكت السوداء

 

 بني الشارح حفظه هللا أن الشكر النعم يكون بطرق عدة :

 -عز وجل-أبن تعرتف وأن يتعرف قلبك بعظيم وجزيل نعمة هللا  ابلقلب : -
 ﴿ِإْن تَ ُعدُّوا نِْعَمَة اَّللَِّ اَل ُُتُْصوَها ﴾

وتشكره على  -عزَّ وجل-وأيًضا الشكر ابلثناء )ابللسان( :  أبن ُتمد هللا  -
 النعم اليت أنعم هبا عليك .

وال تعصه ، وأن  -عزَّ وجل-وأيًضا الشكر يكون ابلعمل : أبن ُتطيع هللا  -
، وأن ُتَذر وُُتذِّر من الشرك ومن  -صلى هللا عليه وسلم -تتبع ُسّنة النيب 

 البدع والضالالت ؛ فإذا ُأعطي العبد شكر .

:  -صلى هللا عليه وسلم-وأيًضا من ُشْكِر هللا ُشْكُر الناس ؛ كما قال النيب  -
؛ فالبد أن تشكر الناس وأال ُتسدهم ، اَس ( ) اَل َيْشُكُر هللا َمْن اَل َيْشُكُر النَّ 

قد أنعم على بعض الناس  –عزَّ وجل  –وأال تنكرهم ، وأال تؤذيهم ؛ إذ أن هللا 



 

  

 

  ببعض النعم فأنت تشكره على ما قام أبداء هذه النعم .
 

 ثة أنواع :الصَب كما ذكر أهل العلم ثال

 صٌَب على الطاعة : أبن تؤديها على الوجه املشروع . -

وصٌَب عن املعصية : أباّل تقع فيها ، وأن تتوب إن َوَقعت فيها ، وُتبس  -
وجل –نفسك عن معصية هللا   . -عز َّ

وصٌَب على املصائب واألقدار : فال جتزع ؛ فإن رضيت فلك الرضى وإن -
 جزعت وسخطت فلك السخط .

 

أمران اخلالق سبحان ابلصَب على املصائب و احملن لعظيم األجر و 
َا يُ َوَّفَّ الصَّاِبُروَن َأْجَرُهم بَِغرْيِ الثواب الذي وعدان هللا به يف قوله سبحانه : ﴿ ِإَّنَّ

على قضاء هللا والتسخط  ال يرفع  وألن اجلزع واالعرتاض﴾ ١٠ِحَساٍب ﴿
املصائب وال يصلحها بل يوقع املرء يف أمور خمالفة تعرضه للمحاسبة واملؤاخذة  

 .كالنياحة واالعرتاض وعدم الرضى ابلقدر

 



 

  

 

 

إن تعيري العبد التائب من الذنب بذنبه أمر ال َيوز شرعا وهو 
أحد مسات احلدادية الذين يعريون صاحب اخلطأ خبطئه وكأنه مل يتب فالصحابة 

إن هللا  ) رضي هللا عنهم قبلوا توبة املنيب التائب وهللا يقبلها قبلهم يف قوله
ُكلُّ َبِِن آَدَم  )م يقول والنيب عليه الصالة ة السال ( يقبل التوبة عن عباده

ُر اخَلطّاِئنَي التَ وَّابُوَن(  فمن يكون هذا الذي يضيق على عباد هللا هذا  َخطَّاٌء َوَخي ْ
 . األمر

 

السعادة احلقيقة هي السعادة اليت رسم اإلمام حممد بن عبد  
 وينها :الوهاب رمحه هللا طريقها و بني عنا

 االستغفار  __  الصَب  __  الشكر

واليت ال  حيققها ال املال وال اجلاه وال املناصب وال االستكثار من الدنيا بل 
تتحقق يف القرب من هللا واإلانبة إليه و الرضا بقدره فيحقق الشكر والصَب 

 .واالستغفار

 



 

  

 

و تعاىل عباده لطاعته أبن يهديه لسبلها  يرشد هللا سبحانه
 ويوفقه لسلوكها

 معاين العبارات اآلتية كما جاء يف شرح الشيخ :

 أي علما يقينا جازما ال شك فيه 

 األصل املستقيم 

 امليل عن الشرك إىل التوحيد وهي ملة إبراهيم 

 السنن و األحكام 

 التوحيد 

 هو إفراد هللا ابلعبادة و عدم صرفها لغريه



 

  

 

 . نبيه الدين الذي أرسل هللا به

 النسخ يف القرآن على ثالث مراتب : 

 ما ومثاله ، هبا يعمل وال القرآن يف تقرأ ال مبعىن ،  واحلكم القرآن نسخ - ١
 رضعات عشر) القرآن يف أنزل فيما كان:  - عنها هللا رضي - عائشة قالت
 . حكما نسخت وكذلك تالوة اآلية هذه فنسخت( حيرمن

 حكمها أما ، قراءة موجودة فهي ، القرآن يف وتقرأ اآلية حكم ينسخ أن - 2
 املسلمني من الواحد أن القتال يف املسلم أن يف جاء ما:  ومثاله  منسوخ، فهو
 َيُكنْ  إنْ  ﴿:  قوله يف وجل عز هللا ذكر حني األنفال سورة يف كما عشرة يقابل
 الَِّذينَ  ِمنَ  أَْلفاً  يَ ْغِلُبوا ِمَئةٌ  ِمْنُكمْ  َيُكنْ  َوِإنْ  ِمائَ تَ نْيِ  يَ ْغِلُبوا َصاِبُرونَ  ِعْشُرونَ  ِمْنُكمْ 
 َخفَّفَ  اآْلنَ  ﴿:   السابقة لآلية انسخا قال مث ﴾ يَ ْفَقُهونَ  اَل  قَ ْومٌ  أِبَن َُّهمْ  َكَفُروا
ۚ   ِمائَ تَ نْيِ  يَ ْغِلُبوا  َصاِبَرةٌ  مِّائَةٌ  مِّنُكم َيُكن فَِإنۚ   َضْعًفا ِفيُكمْ  َأنَّ  َوَعِلمَ  َعنُكمْ  اَّللَُّ 

 فكان ﴾66﴿ الصَّاِبرِينَ  َمعَ  َواَّللَُّ ۚ   اَّللَِّ  إبِِْذنِ  أَْلَفنْيِ  يَ ْغِلُبوا أَْلفٌ  مِّنُكمْ  َيُكن َوِإن
 . اثنني يقابل الواحد أبن نسخ مث الكفار من عشرة يقابل الواحد أوال احلكم

 : ذلك مثال احلكم وبقاء القراءة نسخ 3 -



 

  

 

 السَّمحةِ  ابحلنيفيَّةِ  بُِعثتُ  ،ولكِنِّ  ابلنَّصرانيَّةِ  وال ابليهوديَّةِ  أُبَعثْ  مل إينّ ''  -
 ،وملقامُ  فيها وما الدُّنيا من خريٌ  هللاِ  سبيلِ  يف َرْوحةٌ  أو لَغدوةٌ  بيِده نفسي ،والَّذي
 ( ١)'' سنةً  ستِّني صالتِه من خريٌ  الصَّفِّ  يف أحدِكم

 علمنا كما سبق أن األعمال ال تقبل إال إذا استوفت شرطني :

 . -عزَّ وجل-اإلخالص هلل 

  -صلى هللا عليه وسلم-املتابعة لسنة النيب 

ومعىن اإلخالص هلل تعاىل أي أن تكون العبادات هلل وحده ال شريك له خالية 
 من الرايء و حمبة مدح الناس أو لطلب السمعة أو لطلب الدنيا ابآلخرة

فإن العبد بني أمرين يف هذا الباب إما الشرك األصغر و ابلرايء والسمعة وطلب 
 .ري هللاالدنيا و إما الشرك األكَب يف صرف ما هو حق هلل لغ
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