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 القواعد األربعة
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

ة، وأن جيعلك أسأل هللا الكرمي، رب العرش العظيم، أن يتوالك يف الدنيا واآلخر 
ثالث: ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صرب، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه ال

 عنوان السعادة 
 

 لخلاا  له الدين، د هللااعلم أرشدك هللا لطاعته: أن احلنيفية ملة إبراهيم، أن تعب
ت اجلن وبذلك أمر هللا مجيع الناس، وخلقهم هلا، كما قال تعاىل: )وما خلق

، [ فإذا عرفت: أن هللا خلقك لعبادته56واإلنس إال ليعبدون( ]الذاريات: 
 تسمى فاعلم: أن العبادة ال تسمى عبادة، إال مع التوحيد، كما أن الاالة ال

إذا  ذا دخل الشرك يف العبادة، فسدت، كاحلدثصالة، إال مع الطهارة؛ فإ
د هللا دخل يف الطهارة، كما قال تعاىل: )ما كان للمشركني أن يعمروا مساج

خالدون(  شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعماهلم ويف النار هم
[ فإذا عرفت: أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، وأحبط 17]التوبة: 

معرفة  ه من اخلالدين يف النار؛ عرفت: أن أهم ما عليكالعمل، وصار صاحب
ك مبعرفة ذلك، لعل هللا أن خيلاك من هذه الشبكة، وهي الشرك باهلل، وذل

 أربع قواعد، ذكرها هللا يف كتابه 
 

القاعدة األوىل: أن الكفار الذين قاتلهم رسول هللا    مقرون: أن هللا هو  
ذلك يف  دبر جلميع األمور؛ ومل يدخلهماخلالق، الرازق، احمليي املميت، امل
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ميلك  اإلسالم، والدليل قوله تعاىل: )قل من يرزقكم من السماء واألرض أمن
من يدبر السمع واألباار ومن خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي و 

[31األمر فسيقولون هللا فقل أفال تتقون( ]يونس:   
 

ب القربة، ناهم وتوجهنا إليهم، إال لطلالقاعدة الثانية: أهنم يقولون: ما دعو 
هللا هبم، فدليل  والشفاعة، ونريد من هللا ال منهم، لكن بشفاعتهم، والتقرب إىل
 ليقربونا إىل هللا القربة، قوله تعاىل: )والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال

 ما ال [، ودليل الشفاعة، قوله تعاىل: )ويعبدون من دون هللا3زلفى( ]الزمر: 
[18يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند هللا( ]يونس:   

 
ة املنفية، هي اليت والشفاعة: شفاعتان؛ شفاعة: منفية؛ وشفاعة مثبتة؛ فالشفاع

عاىل: )يا أيها تطلب من غري هللا، فيما ال يقدر عليه إال هللا؛ والدليل قوله ت
ال خلة وال أن يأيت يوم ال بيع فيه و  الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل

ن [ واملثبتة، هي: اليت تطلب م254شفاعة والكافرون هم الظاملون( ]البقرة: 
شفو  له: من هللا، فيما ال يقدر عليه إال هللا؛ والشافع: مكرم بالشفاعة؛ وامل

  إله إال هو احليرضي هللا قوله وعمله، بعد اإلذن؛ والدليل قوله تعاىل: )هللا ال
ا الذي ال تأخذه سنة وال نوم له ما يف السموات وما يف األرض من ذ القيوم

[ 255يشفع عنده إال بإذنه( ]البقرة:   
 
القاعدة الثالثة: أن النيب  م: من ظهر على أناس متفرقني يف عباداهتم؛ منه 

نبياء يعبد الشمس والقمر؛ ومنهم من يعبد املالئكة؛ ومنهم: من يعبد األ
، ومل  ومنهم: من يعبد األشجار واألحجار؛ وقاتلهم رسول هللاوالااحلني؛ 
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تنة ويكون الدين  يفرق بينهم؛ والدليل قوله تعاىل: )وقاتلوهم حىت ال تكون ف
[ 39كله هلل( اآلية ]األنفال:   

شمس والقمر فدليل الشمس والقمر، قوله تعاىل: )ومن آياته الليل والنهار وال
اه واسجدوا هلل الذي خلقهن إن كنتم إيال تسجدوا للشمس وال للقمر 

يعا  م [ ودليل املالئكة، قوله تعاىل: )ويوم حيشرهم مج37تعبدون( ]فالت: 
نا من دوهنم يقول للمالئكة أهؤالء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولي

[ 41 – 40بل كانوا يعبدون اجلن أكثرهم هبم مؤمنون( ]سبأ:   
أنت قلت للناس تعاىل: )وإذ قال هللا يا عيسى ابن مرمي ء  ودليل األنبياء، قوله 

ا ليس يل اختذوين وأمي إهلني من دون هللا قال سبحانك ما يكون يل أن أقول م
[ وقوله: )وال يأمركم أن تتخذوا 116حبق إن كنت قلته فقد علمته( ]املائدة: 

[ 80آل عمران: ] املالئكة والنبيني أربابا  أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون(
 ودليل الااحلني، قوله تعاىل: 

ويال ( )قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فال ميلكون كشف الضر عنكم وال حت 
[56]اإلسراء:   

ناة الثالثة ودليل األشجار، واألحجار، قوله تعاىل: )أفرأيتم الالت والعزى، وم
رجنا مع [ وحديث أيب واقد الليثي، قال: خ20 – 19األخرى( ]النجم: 

رسول هللا  عكفون إىل حنني، وحنن حدثاء عهد بكفر، وللمشركني سدرة، ي 
ة، فقلنا: يا عندها، وينوطون هبا أسلحتهم، يقال هلا ذات أنواط، فمررنا بسدر 

: "  رسول هللا، اجعل لنا ذات أنواط، كما هلم ذات أنواط؛ فقال؛ رسول هللا
سرائيل ملوسى "، بيده، كما قالت بنو إهللا أكرب، إهنا السنن، قلتم والذي نفسي 

ا هم فيه )اجعل لنا إهلا  كما هلم آهلة قال إنكم قوم جتهلون، إن هؤالء مترب م
[ 139 – 138وباطل ما كانوا يعملون( ]األعراف:   
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 القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا، أغلظ شركا  من األولني، ألن األولني

هم دائم، يف الرخاء؛ ومشركي زماننا: شرك خيلاون هلل يف الشدة، ويشركون يف
 لخلاني له الرخاء والشدة؛ والدليل قوله تعاىل: )فإذا ركبوا يف الفلك دعوا هللا

[ فعلى هذا: 65الدين فلما جناهم إىل الرب إذا هم يشركون( ]العنكبوت: 
 من ال الداعي عابد؛ والدليل قوله تعاىل: )ومن أضل ممن يدعوا من دون هللا

[ وهللا 5ب له إىل يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون( ]األحقاف: يستجي
 سبحانه أعلم، وصلى هللا على حممد، وعلى آله وصحبه وسلم 

 

 

 

Οι τέσσερις θεμελιώδεις αρχές القواعد األربعة 
 

του Σέηχ-ουλ Ισλάμ Μουχάμαντ Ίμπν Άμπντουλ Ουαχάμπ 
 

μετάφραση στα Ελληνικά:  Άχμαντ Ελντίν – www.IslamForGreeks.org 
 

 

Εις το Όνομα του Αλλάχ του Παντελεήμονα του Πολυεύσπλαχνου 
 

Ζητώ από τον Αλλάχ, τον Ευγενή Κύριο του θρόνου να είναι ο Προστάτης 

σου σε αυτόν τον κόσμο και τον επόμενο (μετά θάνατον), να σε κάνει 

ευλογημένο οπου και αν βρίσκεσαι. Και να σε κάνει από αυτούς που: όταν 

τους δίνεται κάτι είναι ευγνώμονες, όταν δοκιμάζονται είναι 

υπομονετικοί, και όποτε αμαρτάνουν (άστοχα) μετανοούν. Και πράγματι, 

αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι τα κλειδιά της ευτυχίας.  

 

 

 

 

 

Να γνωρίζεις, είθε ο Αλλάχ να σε καθοδηγεί στην υπακοή Του, ότι η 

Χανιφία, η θρησκεία του Αβραάμ, είναι να λατρεύεις μόνο τον Αλλάχ 
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(Θεό), με ειλικρίνεια, τηρώντας την θρησκεία αποκλειστικά για χάρη Του. 

Όπως και ο Αλλάχ ο Ύψιστος αναφέρει:  
 

«Και δεν έπλασα τα Πνεύματα και τους ανθρώπους, παρά μόνο για να Με λατρεύουν» 

{Κοράνι 51:56} 

 

Όταν λοιπόν γνωρίζεις ότι ο Αλλάχ σε έπλασε για να τον λατρεύεις, 

οφείλεις να ξέρεις ότι η «λατρεία» αυτή δεν θεωρείται έγκυρη λατρεία 

παρά μόνο όταν περιέχει ταουχίντ (μονοθεϊσμό), έτσι όπως και η 

προσευχή δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή ως έγκυρη προσευχή παρά 

μόνο αν περιέχει καθαριότητα/αγνότητα. Έτσι λοιπόν, εάν το σίρκ 

(πολυθεϊσμός, ειδωλολατρία, παγανισμός) εισέρθει στη λατρεία, τότε δεν 

γίνεται αποδεκτή, έτσι όπως η ακαθαρσία καταστρέφει την καθαριότητα 

όταν εισέρθει.  

 

Εφόσον λοιπόν κατανοήσεις ότι: από την στιγμή που το σίρκ ανακατευτεί 

με την λατρευτική πράξη, οπου καταστρέφει την πράξη, με αποτέλεσμα η 

λατρεία αυτή να μην  γίνει αποδεκτή, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο το 

άτομο που ενστερνίζεται τέτοιου είδους πρακτικές μόνιμο κάτοικο της 

κόλασης, τότε καταλαβαίνεις και είναι ξεκάθαρο για εσένα ότι είναι το 

σημαντικότερο θέμα που πρέπει να μελετήσεις. Ίσως, με αυτήν την 

μελέτη, ο Αλλάχ σε σώσει από αυτήν την παγίδα του σίρκ. Ο Αλλάχ ο 

Ύψιστος είπε:  
 

«Πράγματι, ο Αλλάχ δεν συγχωρεί το σίρκ που διαπράττεται μαζί του, αλλά συγχωρεί 

για όποιον θέλει μικρότερες αμαρτίες από αυτό» {Κοράνι 4:116} 

 

Αυτό θα γίνει εφόσον μάθεις τις τέσσερις θεμελιώδεις αρχές που 

αναφέρει ο Αλλάχ ο Ύψιστος στο Βιβλίο του.  
 

Η πρώτη βασική αρχή:  

 

Να γνωρίζεις ότι οι άπιστοι, τους οποίους πολέμησε ο Απόστολος του 

Αλλάχ صلى هللا عليه و سلم, παραδεχόντουσαν ότι ο Αλλάχ ο Ύψιστος είναι ο 

Δημιουργός, ο Συντηρητής και ο Συντονιστής όλης της κτίσης. 

Παρολαυτα, αυτό δεν ήταν αρκετό για να τους κάνει να εισέρθουν στο 

Ισλάμ. Και η απόδειξη είναι τα λεγόμενα του Υψίστου που λέει:  
 

«Πες: "Ποιος σας συντηρεί απ' τον ουρανό και τη γη; Ή ποιος εξουσιάζει την ακοή και 

την όραση; Και ποιος κάνει το ζωντανό να ξεπηδά απ' το νεκρό, και κάνει το πεθαμένο 

να ξεπηδά απ' το ζωντανό; Και ποιος (κυριαρχεί) και ρυθμίζει όλες τις υποθέσεις; Θα 

πουν: Ο Αλλάχ. Τότε πες: «Γιατί λοιπόν δεν είστε θεοσεβείς;» {Κοράνι 10:31} 

 

 

Η δεύτερη βασική αρχή:  
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Οι Πολυθεϊστές λένε: «Δεν τους επικαλούμαστε και ούτε στρεφόμαστε σε 

αυτούς παρά μόνο για να έρθουμε πιο κοντά στον Αλλάχ και να 

μεσολαβήσουν για εμάς στον Αλλάχ.  

 

Και αυτή η πλανεμένη προσέγγιση καταγράφεται στα λόγια του Υψίστου 

όταν λέει:  
 

«Κι εκείνοι που πήραν άλλους προστάτες αντί τον Αλλάχ λένε: "Δεν τους λατρεύουμε 

παρά μόνο για να μας φέρουν κοντά στον Αλλάχ". Ο Αλλάχ βέβαια θα δικάσει μεταξύ 

τους για τις διαφορές τους. Και ο Αλλάχ δεν καθοδηγεί τον ψεύτη και τον 

επιβεβαιωμένο (που επιμένει) άπιστο.» {Κοράνι 39:3} 
 

 Και η απόδειξη για την πλανεμένη τους μεσολάβηση καταγράφεται στα 

λόγια του Υψίστου όταν λέει: 
 

«Και λατρεύουν, αντί του Αλλάχ, αυτά που ούτε τους προκαλούν ζημιά, ούτε και τους 

ωφελούν, και λένε: "Αυτοί είναι οι μεσολαβητές μας με τον Αλλάχ» {Κοράνι 10: 18} 

 

Και υπάρχουν δυο ειδών μεσολαβήσεων: Η μεσολάβηση που είναι 

απαγορευμένη και μη αποδεκτή και η μεσολάβηση που είναι νόμιμη και 

επιτρεπτή.  
 

Η μεσολάβηση που είναι απαγορευμένη και μη αποδεκτή είναι αυτή που 

ζητείται από κάποιον άλλον, εκτός του Αλλάχ, όταν ο Αλλάχ είναι ο 

Παντοδύναμος. Και η απόδειξη είναι τα λεγόμενα του Υψίστου που λέει: 
 

«Ω Εσείς που πιστεύετε! Ελεείτε απ' τα αγαθά που σας έχουμε προμηθέψει, προτού 

έρθει η μέρα που δεν θα επιτρέπεται καμιά συναλλαγή, ούτε φιλία, ούτε  μεσολάβηση. 

Και οι  άπιστοι είναι  οι κακοποιοί» {Κοράνι 2:254} 

 

Η μεσολάβηση που είναι νόμιμη και επιτρεπτή είναι αυτή που ζητείται 

από τον Αλλάχ. Αυτός που μεσολαβεί είναι τιμημένος και αποδεκτός από 

τον Ύψιστο λόγω της μεσολάβησης αυτής. Και αυτός που θα δεχτεί την 

μεσολάβηση είναι μόνο αυτός που έχει κερδίσει την ευχαρίστηση του 

Αλλάχ εξαιτίας των λεγομένων του και των πράξεων του. Επίσης, η 

επιτρεπτή μεσολάβηση γίνεται μόνο κατόπιν της άδειας του Αλλάχ, όπως 

λέει και ο Ύψιστος: 
 

«Ποιος είναι λοιπόν εκείνος που μπορεί να μεσολαβήσει κοντά Του αν δεν του το 

επιτρέψει;» {Κοράνι 2:255}  

 

 

 

Η τρίτη βασική αρχή:  
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Ο Προφήτης صلى هللا عليه و سلم στάλθηκε σε λαούς που είχαν διάφορα 

αντικείμενα λατρείας: (παράδειγμα) υπήρχαν αυτοί που λάτρευαν τους 

αγγέλους. Υπήρχαν αυτοί που λάτρευαν τους προφήτες και τους 

ενάρετους ανθρώπους. Υπήρχαν αυτοί που λάτρευαν τα δέντρα και τις 

πέτρες. Και υπήρχαν αυτοί που λάτρευαν τον ήλιο και το φεγγάρι. Ο 

Απόστολος του Αλλάχ  صلى هللا عليه و سلم εναντιώθηκε σε όλες αυτές τις 

κατηγορίες πολυθεϊστών/ειδωλολατρών και δεν τους διαχώρισε με βάση 

τις διαφορές τους (ήταν όλοι πολυθεϊστές).         

 

Η απόδειξη γιαυτο βρίσκεται στα λεγόμενα του Υψίστου που λέει: 

 
«Και πολεμήστε τους μέχρις ότου να μην υπάρχει φίτνα (καταπίεση) και να είναι η 

θρησκεία (λατρεία) αφιερωμένη στον Αλλάχ και μόνο» {Κοράνι 8:39} 

 

Και η απόδειξη ότι λάτρευαν τον ήλιο και το φεγγάρι είναι τα λεγόμενα 

του Υψίστου που λέει: 
 

«Ανάμεσα στα σημεία Του είναι η νύχτα, η ημέρα, ο ήλιος και η σελήνη. Μην 

προσκυνάτε όμως τον ήλιο, ούτε τη σελήνη, αλλά να προσκυνάτε (λατρεύοντας), τον 

Αλλάχ που τα δημιούργησε, εφόσον είναι Αυτός (όπως λέτε) ότι υπηρετείτε» {Κοράνι 

41:37} 

 

Και η απόδειξη ότι λάτρευαν τους αγγέλους είναι τα λεγόμενα του 

Υψίστου που λέει: 
 

«Και ούτε (οι Προφήτες του Αλλάχ) θα σας διατάξουν ποτέ να πάρετε αγγέλους και 

προφήτες για θεούς» {Κοράνι 3:80} 

 

Και η απόδειξη ότι λάτρευαν Προφήτες είναι τα λεγόμενα του Υψίστου 

που λέει:  
 

«Και όταν ο Αλλάχ θα πει: 'Ώ! Ιησού, γιε της Μαριάμ! Μήπως είπες στους ανθρώπους: 

"Πάρτε εμένα και την μητέρα μου σαν Θεούς εκτός απ' τον Αλλάχ; "Δόξα σε Σένα! Θα 

πει ο Ιησούς "ποτέ δεν θα έλεγα κάτι που δεν είχα δικαίωμα (να πω). Κι αν είπα τέτοιο 

πράγμα, Εσύ θα το γνώριζες αμέσως. Γιατί ξέρεις τι κρύβω μέσα μου, ενώ εγώ δεν 

ξέρω τι υπάρχει μέσα Σου. Εσύ είσαι ο Γνώστης του αοράτου» {Κοράνι 5:116} 

 

Και η απόδειξη ότι λάτρευαν ενάρετους ανθρώπους είναι τα λεγόμενα 

του Υψίστου που λέει:  

«Αυτοί οι ίδιοι (από τους αγγέλους και τους ανθρώπους) που σ' αυτούς, απευθύνονται 
οι επικλήσεις, επιθυμούν (για τον εαυτό τους) το μέσο να πλησιάσουν το Κύριο τους - 
εύχονται για την Ευσπλαχνία Του και φοβούνται απ' την Οργή Του» {Κοράνι 17:57} 
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Και η απόδειξη ότι λάτρευαν δέντρα και πέτρες είναι τα λεγόμενα του 

Υψίστου που λέει:  
 

«Μήπως είδατε τη Λάττ και την Ούζζα, και την άλλη, την Μενάτ, την τρίτη (ψεύτικη 

θεότητα);» {Κοράνι 53:19-20} 

 

Άλλη μια απόδειξη είναι το αυθεντικό χαντίθ του Άμπου Ουάκιντ αλ-

Λάιθι ο οποίος είπε:  

 
«Ήμασταν με τον Απόστολο του Αλλάχ και πηγαίναμε προς το μέρος Χουνάην και 

ήμασταν καινούριοι στο Ισλάμ (ορισμένοι από τους σαχάμπα είχαν ασπαστεί το Ισλάμ 

πρόσφατα εκείνες τις ημέρες). Οι πολυθεϊστές είχαν ένα δένδρο που αφοσιωνόντουσαν 

σε αυτό και κρεμάγανε τα όπλα τους για να ευλογηθούν, λεγόταν (το δέντρο) «Δαατ 

Ανουάτ». Περάσαμε λοιπόν από ένα άλλο παρόμοιο δένδρο και είπαμε, - ω Απόστολε 

του Αλλάχ, κάνε και για εμάς ένα Δαατ Ανουάτ όμοιο σαν και αυτό (των πολυθεϊστών) 

για τα όπλα μας. Ο Απόστολος του Αλλάχ απάντησε, Αλλάχου Άκμπαρ!, πράγματι αυτά 

τα πράγματα είναι κακές παραδόσεις των παλαιών γενεών. Και ορκίστηκε στον Αλλάχ 

λέγοντας – Είπατε/ζητήσατε το ίδιο που ζήτησαν και τα παιδιά του Ισραήλ από τον 

Μωυσή, «'Ώ! Μωυσή! Κάνε για μας ένα θεό όμοιο μ' αυτούς που έχουν". Είπε (ο 

Μωυσής): "Σίγουρα είστε ένας λαός χωρίς γνώση,{ Κοράνι 7:138}»  [ατ Τιρμιδί 2180]  

 

Η τέταρτη βασική αρχή:  
 

Οι πολυθεϊστές των ημερών μας είναι χειρότεροι όταν διαπράττουν σίρκ  

με σύγκριση τους παλαιούς (της προ Ισλαμικής εποχής). Διότι οι παλαιοί 

διέπρατταν  σίρκ στις εύκολες στιγμές τους ενώ ήταν ειλικρινείς στον 

Αλλάχ στις δυσκολίες τους. Οι πολυθεϊστές όμως των ημερών μας 

συνεχώς διαπράττουν σίρκ σε όλες τις στιγμές τους (εύκολες η δύσκολες). 

Η απόδειξη γιαυτο είναι τα λεγόμενα του Υψίστου που λέει:  
 

«Και όταν επιβιβαστούν στο καράβι (για ταξίδι στη θάλασσα) επικαλούνται τον Αλλάχ 

αφοσιωμένοι με ειλικρίνεια προς Αυτόν. Όταν όμως τους σώσει (αποβιβάζοντας τους) 

στη στεριά, να τους, που δίνουν μερίδιο (λατρείας) σε άλλους (ψεύτικες θεότητες)» 

{Κοράνι 29:65} 

 

Και ο Αλλάχ γνωρίζει καλύτερα με τελειότητα. Και οι ευλογίες και η 

ειρήνη του Αλλάχ να συνοδεύουν τον Μουχάμαντ, την οικογένεια του και 

τους φίλους – συντρόφους του (σαχάμπα).    
 

 

* Μελετάμε και κατανοούμε το κείμενο με βάση τις παραδόσεις του Καθηγητή 

Αλλάμα Σάλιχ αλ Φαουζάν στο http://islamforgreeks.org/2016/02/17/qawaid-al-

arbaa-ma8hmata/ 
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