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رحمه- األصول الستة لشيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب   *   
 * - الله

بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مـن أعجـب العجـاب وأكـرب اآليـات الدالـة علـى قــدرة امللـك الغالب ؛ سـتة أصـول بيـَنهــا اهللا- : رمحـه اهللا - قــال الشــيخ 
  تعاىل بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون ، مث بعد هذا غلط فيها كـثري مـن أذكيـاء العـامل وعقالء بين آدم إال أقـل القليـل

.

 

األصل األول
 إخالص الدين هللا وحده ال شريك له ، وبيان ضده الذي هـو الشـرك بـاهللا ، وكـون أكـثر القـرآن يف بيـان هـذا األصـل مـن وجـوه

   أظهــر هلــم الشــيطان اإلخالص يف صــورة تنقــص شــىت ، بكالم يفهمــه أبلــد العامــة ، مث ملــا صــار علــى أكــثر األمــة مــا صــار ،
. الصاحلني ، والتقصري يف حقهم ، وأظهر هلم الشرك باهللا يف صورة حمبة الصاحلني واتباعهم 

 

األصل الثاني
 أمــر اهللا باالجتمــاع يف الــدين وــى عــن التفــرق فيــه ، فــبني اهللا هــذا بيانــاً شــافيا تفهمــه العــوام ، وانــا أن نكــون كالــذين تفرقــوا

 ويزيده وضـوحاً مـا وردت بـه السـنة. واختلفوا قبلنا فهلكوا ، وذكر أنه أمر املرسلني باالجتماع يف الدين واهم عن التفرق فيه 
 مــن العجــب العجــاب يف ذلــك ، مث صــار األمــر إىل أن االفــرتاق يف أصــول الــدين وفروعــه هــو العلــم والفقــه يف الــدين ، وصــار

!األمر باالجتماع يف الدين ال يقول به إال زنديق أو جمنون 

 

األصل الثالث
)1(السمع والطاعة ملن تأمر علينا ، ولو كان عبدا حبشيا ، فبــني اهللا: أن من متام االجتماع 

 هـذا بيانـاً شـافياً كافيـاً بوجـوه مـن 
!أنواع البيان شرعاً وقدراً ، مث صار هذا األصل ال يُعرف عند أكثر ممن يدعي العلم فكيف العمل به ؟

 

األصل الرابع
وقـد بني اهللا هـذا األصـل يف أول سـورة البقــرة مـن. بيــان العـام والعلمـاء ، والفقـه والفقهـاء ، وبيـان مـن تشــبه ـم وليـس منهـم   



ــ الِيتــ أَنْـَعْمــُت َعَلْيُكــم  }: قــوله  َــا َبِينــ ِإْســرائيَل اذُْكــُروا نِْعَمِيتَ ــه- ، إىل قــوله قبــل ذكــر إبراهيــم ) 40مــن اآليــة: البقــرة( {ي علي  
مـا صــرحْت بــه الســنة يف: كاآليـة األوىل ، ويزيــده وضــوحاً ) 122مـن اآليـة: البقــرة( {يَـا َبِينــ ِإْســرائيَل اذُْكـُروا  }- : السـالم   

وصار العلم والفقه هو البــدع والضــالالت ،! هذا من الكالم الكثري البني الواضح للعامي البليد ، مث صار هذا أغرب األشياء   
،! وصار العلم الذي فرضه اهللا على اخللق ومـدحه ، ال يتفـوه بـه إال زنـديق أو جمنـون ! لبس احلق بالباطل :وخيار ما عندهم   

. !! وصار من أنكره وعاداه وجد يف التحذير عنه ، والنهي عنه ؛ هو الفقيه العامل

األصل الخامس
آل عمـران( ويكفـي يف هـذا آيـة . بيان اهللا سبحانه لألولياء ، وتفريقه بينهم وبني املتشبهني م من أعـدائه املنـافقني والفجـار   

، واآلية اليت يف املائدة وهي قوله تعـاىل) 31:آل عمران( {ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبوَن اللَه فَاتِبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اللُه  }: ، وهي قوله تعاىل )   
َأال ِإن َأْولَِيــاءَ  }: ، وآيـة يف سـورة يـونس وهـي قـوله  )54مـن اآليــة: املــائدة( {يَـا أَيـَهـا الـِذيَن آَمنُـوا َمـْن يـَْرتَــد ِمْنُكـْم َعـْن ِدينِـِه  }:   

، مث صار األمر عند أكثر من يدعي العلم )63-62:يونس( {الِذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـُقوَن * اللِه ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيْزَنُوَن   
وال بد مــن! وأنه من ُهداة اخللق ، وحفاظ الشرع ، إىل أن األولياء ال بد فيهم من ترك اتباع الرسول ، ومن اتبعه فليس منهم   

يـا ربنـا! فمـن تقيـد باإلميـان والتقـوى ، فليـس منهـم ! وال بد من ترك اإلميـان والتقـوى ! ترك اجلهاد ، فمن جاهد فليس منهم   
. إن نسألك العفو والعافية ، إنك مسيع الدعاء

    األصل السادس
أن القـرآن والسـنة ال: رد الشبهة اليت وضعها الشيطان ، يف ترك القرآن والسنة ، واتباع اآلراء واألهواء املتفرقة املختلفـة ، وهـي   

فـإن مل! املوصـوف بكـذا و كـذا ، أوصـافاً لعلهـا ال توجـد تامـة يف أيب بكـر وعمـر : يعرفهمـا إال اتهـد املطلـق ؛ واتهــد هـو   
 يكـن اإلنسـان كـذلك ؛ فْلُيعـِرْض عنهمــا فرضـاً حتمــاً ال شـك وال إشــكال فيـه ، ومـن طلـب اهلـدى منهمـا ؛ فهـو إمـا زنــديق ،

ــَدرَاً ، خلقــاً وأمــراً يف رد هــذه: فســبحان اهللا وحبمــده !! وإمــا جمنــون ، ألجــل صــعوبة فهمهمــا  ــ اهللا ســبحانه شــرعاً وَق كــم بني  
ــة مــن وجــوه شــىت ، بلغــت إىل حــد الضــروريات العامــة  مــن اآليــة: األعــراف( {َوَلِكــن َأْكثـََر النــاِس ال يـَْعَلُمــوَن  }الشــبهة امللعون

، {إِنـا َجَعْلنَـا ِيفـ أَْعنَـاِقِهْم أَْغالًال َفِهـَي ِإَىلـ اْألَْذقَـاِن فَـُهـْم ُمْقَمُحـوَن * َلَقْد َحق اْلَقْوُل َعَلى َأْكَثرِِهْم فَـُهـْم ال يـُْؤِمنُـوَن  }، )187  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوله  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍر َكرٍِميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  }  :إىل ق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍَة َوَأْج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرُه ِمبَْغِف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس( {فَـَبش 11-7:يّـ )  .

  

 )  .  فبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : (   ، ويف بقية النسخ املطبوعة   )   1/172  (   كذا يف الدرر السنية   )   1  (


